
 م اة -ه و6

 00 ير الاب م ةرمم ةينوراملا ةسينكلا عراشب ىربكلا ,





 فلؤم ا رص ”ءدفل

 م رم 1 جهحج لس (

 و

 »*ه

 طم

 عمر

 روم

 نرخ و

 مالو به لل

 ةيردتكسالاب م ةرمن ةينوراملا ةسينكلا عراشب ىربكلا نيدلا حالص ةعبطم





 ٍّء | ل

 عن"

 6 سس

 ةرمعم نوكحت نأ امازا ًاقح انيلع ةيرعلا انتغلل فرإ

 عمجملا ىلإ هميدقت ببسل ةيسرفلا ةغللاب هفيلأتل انققو امع

 زيزعلا انتطو ةفغل امهنآل رخآآ ببسل وأ ىرصملا ىلعلا

 برعن نأ كلذ قرف ..رورثكلا انيلا بغر دقلو

 ايف لب هيف بغزن امف انل نيم اوناكف تافلؤملا هذه
 دالبلا ةنلا انيلع اِجاو هارت

 نم رصم ةلام ) اناتك بيرعت مويلا انأديف

 ىدل عينصلا اذه عقي نأ نيجار ( نآلا ىلا ةنعارفلا دبع

 لوبقلا عقوم داضلا» نيقطانلا

 بيرقلا ىف هتاوخأ بيرعت لإ انفو. نأ لأسن هللاو

 ةيرعلا ةغللا اهلع علختو دحاو كلس ىف ًاعيمج ظننت ىتح لجاملا

 ©. لوئسم مركحأ هنا ةقتوملا اهتلح





 مقا

 عرفأ رع انتركذم ةياتكل ةييرعلا بتكلا ىف احب ال

 عوضوم ىف مالكلل رخآآ باب انمامأ حتفتا ىبرعلا رصعلا ىف لينلا
 انطوف . ةفلتخلا اهروصع ىف رصم ىف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا

 هطابترا ةدشل عوضوملا اذه ىف ىرخأ ةركذم ةءاتك ىلع سفنلا

 ىف تادارالا ىف اجمدنم جارخلا اندجو انتنأ ريغ . لينلا عوضومب

 ىلع امبنم دحاو لك ركذن نأ هذه انتركذم ىف انلواغ بلاغلا

 : ىو ماسقأ ةثالث ىلإ مالكلا انمسقو . نراكمالا ردقب ةدح

 بسح ) دالبلا عافمترا وأ ٠ تاداربالا - (:)

 ( ةييرعلا بتكلا ريصت
 ةضئافلا ةلودلا ىلإ لسرءام وأ . ةواناألا - (+)

 اهلع ضورفملا ةحاسملاو جارخلا - (+)

 : ىه كلذ ىف ةريتعم تناك ىلا دوقتلاو

 مالسالا لبق ىلا روصعلا ضعب ىف نرالاتلا ١

 ىالسالا دبعلا ىف رانيدلا - ى

 . رنورللاو ةضفللاو بهذلإ رم نراكف نالاثا امأ

 ناكام انه هب دارملا نأ ىلع نيخرؤملا ةدلك تقفتا نكلو

 ( ايرصم انج ؟)5 ) كنرف ه... غلبمب هوردقو . ةضفلا لس

 . ًاهنرف ل٠٠ يواسي وهو . طقف بهذلا نف رانيدلا نأ 0



 ةرايع « رصم فصو » باتك ىف درانرب ليوعح ريدقت ىلع اهتتس م١ و

 ىواسي كرابم لسعو ىفهذلا ريدقت ىلعو . تايلم 4.4 نع
 .اشرق <. وأ ملم 6. نيردقتلا طسوتق . املم هوو

 كلذب هردقنسو

 تارابع ىف *ىراقلا ابظحالي امبر ىلا ةعساشلا قورفلاو

 ىلع ىرنام ىلع ةينبم تاداربالا ىلع ةلادلا غلاجلا رع نيخرؤملا

 ضعبلاو « اهنم.تافورصملا فذح نرودب امركذي مهضعب نأ
 اضيأ ببسلا وه انهو . اهفذح دعب طقف قالا ركذي رخآلا

 نع نايحألا نم ريثك ىف فلتختال دق تادارالا اقرأ نأ ىف

 ىف بابسالا مأ نم نأ ىلع . مهارابع ىف ةواتآلا ماقرأ

 هتورث ىف ليتلاب طيترم ىعارز دلب اهنأ رصم داربإ فالتخخا

 بسحب اهتادارإ فالتخا كلذ ىلع دز . ناضيفلا فلتع وهو
 ىرخأ ةرات ايتيطو هزاع ايناو .ةيقيزفلا قف" كانتا تقر. عاستا

 مثو « جارخ ه ةلك نولمعتسي برعلا ىخرؤم ثكأو

 لدت امل قيقحلا ىتمملاب ةملكلا هذه نأ عم تاداردالا نونعي

 .( نايطالا لاومأ ) ةعوررملا ضرآلا ..رع ىجام لع

 تركذ غلابم تاداربالا مسق ىف جيدن نأ ةريثك تارم انررطضاف

 ةيمستلا هذه تحت

 . مهتافو خيرات ىه ماكحلا ءامسأ تحت ةروكذملا خيراوتلاو

 ؟ رخآ ”ىش ىلع لدءام دجو اذإ الا مبللا
 ه1 2 م



 5-6 ١ ا

 لوالا مسقلا

 تاداربالا

 لو رنا لصفلا

 توكرلا حمصي دملا كلذ ىف دنتسم ىأ ىلع فقن مل

 نم ةنعارفلا ابحت تناك ىتلا غلابملا رع هيلا

 ةيرعلا تافلؤملا ريغ ىف ىرممملا رطقلا

 عم نكلو غارفلا اذه برعلا وفلؤم دس دقلو

 . اموركذ ىتلا ةميسجلا غلالا, :كوكشلا اوراثأ فسألا

 هذه رداقم ةقيقح نيبت اهنآل الانه اهركذن اقاو

 عبطلاب هنأل ايلع *ىراقلا علطيل لب رصعلا كلذ ىف تاداراالا

 : ىه اهو ةفرعملاا فوغش

 ٠ سانكحلا ٠ هخضيرات ىف ىنمرآلا ملاص وأ خيفلا لاق

 : م. ص
 بسمعصم نب ديلولا همساو ىموم بزوعرق جرختسا

 هأ ( م. ج هور.../...) راتيد فلأ فلأ نيعست

 فيصو نا نع القن هططخ ىف ىترقملا لاقو

 رولا وهو قالو ةعبط لم ٠٠ صاد جهاش



 عوضوملا اذه ىف هريغ نم رثك أ ببسأ ىذلا ديحولا

 : ًاصاخ الصف هل درفقأو

 فلأ فلأ ةثام اص نب ساردن دب ىلع دلللا لام عقترا

 (م .ج هةر ءرث.. ) رايد فلأ فلأ نيسمخو راتيد

 فلأ فلأ ةثام ساردن نب قيلام نن اتبرخ نب نكلك مانأ ىفو

 هود كلازب انو + نايم ح دفا بلا روية يسو ١ فذ
 . اهرمأ لتخا ةقلاملا ابك لمو رصم نم ىلوألا طبقلا

 رانيد فلأ فلأ نيعست اهب لوآلا يروعرق تاكو

 فالآ ةرسشع كلذ نزرع جرخي ( م .ج هةر. ءر/)

 ةرثعو دلبلا حلاصمل ( م< .ج هر...ر... ) راثيد فلأ

 كواملا دالوأ نم ساتلا لاصمل رانيد فلأ فالآ

 صماآلا ايلوأل رانيد فلأ فالآ ةرشعو ففعتلا لهأو

 نوعرف لاصمل راشد فلأ فالآ ةرثعو باتكلاو دنجلاو

 راتيد فلأ فلأ نيسمخ نروعرفل بترودكيو

 :ةيحد نبأ لاقو لاق مث ( م .ج سءرم...ر...)

 نيمست تغلق ةضارفلا مايأ ىف رسمم تيجو

 راثدلاب ( م .ج هور/...... ) راستيد فلأ فلأ

 رصمب نرآلا فورعحملا انلاقثم نم لقاثم ةنالث ومو قوعرفلا

 ثالث طاريق لك ًاطاريق نورثعو ةمبرأ وه ىناا

 فلأ فلأ ىتئام كلذ باحي نروكيف مق نم تابح
 ( م .ج هكر .ءرثء.. ) ةيرصم راتيد فلأ فلأ نيعبسو



 تناول

 ديعصلاب ىاردلا ضعب ىف دجو هنأ قاوجلا فيرشلا ركذو
 .قاكاب ف ةحنورللا لكلاف ةديبفا ةئلا نعي
 .فنانرلا وهو مالسلا هيلع فسون .يوعرفل جرختسي

 جارخلا هبجوب ام جارخلا قحي رصم لاومأ نم ديلولا نبا
 فاضنالاو لدعلا ىلع ةدحاو ةنسل تايابجلا هوجو رئاسو

 ىلع ةحاشم الو دابطضا الو لوأت ريغ نم ةيراجلا موسرلاو
 ثداوحل هعضو بجبام عضو دعيو همسرل ىدؤملا دب ىف ناك لضف مظع
 ةمبرأ نيعلا نم . ملال ةيوقتو نيلماعلا ارظن .فامزلا

 راتيد فلأ ةئاعبرأو رانيد فلأ فلأ تورشعو

 ( م ١٠ج دكر ركل )

 : ىدسألا لع نب نسملا لاقو لاق مث

 ةءديعصلا ةغللاب ىطبق باتك ىف تدجو - لاق ىنأ ىنريخأ
 جرختسي فتاك ام غم تأ ةيرعلا ةغلاا ىلا لقن ام

 تايابجلا هوجو رئاسو دجوب ىذلا جارخلا قحب رصم .نوعرفل
 ريم نم ةيراجلا موسرلاو فاضنالاو لدعلا ىلع ةلماك ةنسل
 همسرل ىدؤملا دب ىف نراك لضف مىظع ىلع ةئقانم الو دابطضا

 نيلاماحملاب اققر .رامزلا ثداوحل هعضو بجام عضو دعبو

 ةلاعبرأو رانيد فلأ فلأ نورشعو ةعبرأ نيعلا نم « مل ةبوقتو

 ( م .ج ١ةتك عرى. ) رصم تابج نم رانيد فلأ
 روسجلا نراقتاو جلخلا رفحل دالبلا ةرامع ىف فرصي ام كلذو

 جاتحي نم ةبوقت ىف مْ ةساسلاو لبسلا حالصاو عرتلا دسو



 هعاؤو ال

 ىف ةعسوتلاو لماوعلا ةماقال ام هيلع عوجر ريغ نم ةيوقتلا

 هب ناعتسي 1نرم ةرجأو تالآلا _.رمثو كلذ ريفو راذبلا

 سه « مهضارأ قيرطت تاقفن رئاسو فانصالا لجل ءارجالا نم

 املف .(م .ج ةمخر...) رانيد فلأ ةئامنامت نيعلا

 نالغلاو هتلحو محالسلاب نيموسوملا ءايلوآلا قازرأ ىف فرصي

 مبعابتا ىوس _يواودلاب نيموسوم بتاك فلأ عم مبعايشأو

 رشع دحأو فلأ ةئام مهتدعو مهارجم ىرجي نمو نرارخلا نم

 رائد فلأ فالآ ةيناث نيمعلا نم . لجر فلأ

 ماتنالاو لمارألا ف فرصي املو .( ما.ج ءراوع» ملل )

 نيجاتع ريغ اوناك ناو لاملا تيب رم محل ًاضرف

 ةثاعيرأ نيعلا رم « مهلا لصي رب 1# .م مهلامآ ولختال ىتح هيلا

 ةنبهك ىف فرصي املو .( م.ج ؟؛ءر... ) رايد فلأ

 فلأ ةئام نيعلا حرم « مهتاولص تويب رئاسو مبتمنأو ميبارب

 ىدانيو تاقدصلا ف فرصي املو .( م .ج «.ر... ) رانيد

 رضحبإف ةتلافل هبجو فشك لجر رم ةمذلا تئر سانلا ىف

 ىؤر اذاف سولج ءانسالاو دحأ كلذ دع درب الق

 ىتح هطبيقي ام ضيق دعب درفأ كلذ اف رما د ل
 لخد ةدع ةفئاطلا هذه نم عمتجاو لاملا قرف اذإ

 هل اوعدو لاملا ةقترفتي هونهو هيلا _تنوعرف ءانأ

 ةروكذملا ةفئاطلا لاح اوبنأو ةمالسلاو ءاقبلاب

 ةطمالا دممو سابللاو ماجا اهعش رييغت صأيف



 هنقاف ببس دحاو لك نم ملعتس مث توبرشو تواكأيو

 رثكأو .ناكام لثم هيلع در نرامزلا ةفآ نم نراك نراق

 فرشي نم ىلا همض رييدت فعضو ىأر ءوس نع تراك راو

 رانيد فلأ اتئام نيعلا نم ءهل حلصي ىنلا سآلاب موقيو هيلع
 تابجلا هذه ىف لصفو نيبتام ةلمج كلذف ( م .ج رم ءر... )

 رانيد فلأ "ةئافامثو فلأ فالآ ةعست نيعلا نم ةروكذملا

 .دلنوعرف ةيلشام كلذ دعب لصحمو .( م .ج ةرثموم/..-)

 نم ؛ لزامزلا تاثداحو رهدلا بئاوتل ةدع هلاومأ توب ىف

 رانيد فلأ ةئاّنسو رانيد فلأ فلأ رقع ةعبرأ نيعلا

 نيعست رصم تدّقع ىم مبضعبل ليقو .( م .ج مراح ءرء..)
 ةيوب .نوعرف لسرأ ىذلا تقولا ىف لاق رانيد فلأ فلأ

 هيف رذت اعضءم امل دحب ملف ديعصلا ىلاو ضرألا لفسأ ىلإ مق

 هأ . ةراملاب ذالبلا عيمج لغشل

 : ( 4ص ١ ج ةرهازلا موجنلا ) هباتك ف نساحلا وبأ لاقو

 ىرتشا ىذلا وهو ) رصم زيزع ( جارخلا ىأ ) هابجو

 .فنايرلا ىفنملا بتروعرفل اريذو باكو مالسلا هيلع فسوي

 ها.( م.ج هد... ) راتيد فلآ فلا ةئام ( ديلولا نبا

 : ( ١٠ص ١ ج روهزلا عئادب ) هضرات ىف سايا نبا لاقو

 ( ديلولا نب فايرلا ىأ ) همايأ ىف رصم جارخ ناكو
 ها١( م .ج بريء. ) ةنس لك ىف رايد فلا فلا ةثام
 يي ل ا ا تت بم
 راتيد فلا ةثاثثث ةنملا هنه نع صقتت اهتتدجوف ةسقتلا غلاب انمج  .ةظوحلم (1)



  ركذام صخلم كاهو

 |عضادش | كضارتشإ علم | عل !إ ١
 اة يروا ىسوم نوعرف أ نيالا لام بأ

 0522200000 اص نب سرادن | ىنبيرقملا

 0000 00200 .اقيلام نب اتبرخ نب نكلكا 2 ا

 4 نال 32000 لواآللا نوعرف ْ 0 ا

 در وام رمال ةنعارفلا ١ ا

 0 فسو نوعرف 8 ا

 أ ١ ريك رك | ؟ةيقح أ رصم نوعزف 0

 ا رصم زيزع نساحما وبأ

 يارا ترانا ديلولا نب نايرلا سايا نبإ ش١

 ىناثلا لصفلا

 ةسلاطملا مصع

 م .ق م”. ىلإ م .ىق م.. ةئس نم

 تاداريالا نع نوخرؤملا انيلا اهلقن ىلا تامولعملا برإ
 تامولعم نم طبضأو محأ ابنا الإ ةليلق تناك نإو رصعلا اذه ىف



 قباسلا رصعلا

 هباتك حرم ىتاثلا دلجلا ف ]نةمع موريج ركحذ

 ةنس ىف غلب ىونسلا فلداليف سوميلطب لخد نرأ ١١١ ص

 اذع ماج سر حرمولل ىأ تالت كركم.م مق بوب
 حت بترا ارو رع

 نزرع ثحايم باتك ) اسمطعهوو وزورمل لاقو

 (,٠م ص "نييدجاللا دبع ىف رصم ىف ىسايسلا داصتالا

 نراك املو . تارآللا نم مو رو نع ةرابع بترالا نإ

 ىواسي باسحلا اذه ىلعف اريل هه ىواسي ىلاحلا ىرصملا بدرالا

 حمقلا نرم كلملا اذنه لشد نروكيو ؛ بتارأ ه بدرالا

 دوقنلا ادع بدرإ مس...

 . طبضلاب هريدقت بعصيف دبعلا كلذ ىف بدرالا هيواسام امأ

 رمع ىف رصم ) باتككك ىف مومن« هيفيرد نأ الإ

 ؟ ا غلب بدرالا 5 ردق ( ٠١١ ص ى:راموزلا

 . نآلا اندوقنب اشرق +. رم برقيام ىأ تاكنرفلا سى

 ىلع ءان اهدحو لالقلا نم لخدلا .رمث نوكيف

 ْ م .ج ...١ ردقتلا اذه

 ليلد) باتك ىف ة1ة:ونقنل؛ تدراكرام ردقو

 ردنكحمالا دارق نم سوغال سوميلطب اهسأر ناك ةرسأ 1281065 فتويدجاللا 0(

 دحاو ءىش ةسلاطبلاو مهف م . ىق # ٠ مأع ىلا م . ق +. + ماع نمر صم مكح ةيلوتم تثبل



 غلبم لالثلا لخد ( م؟د# ص رئاملا داجلا ةينامورلا راثآلا

 مج مر ىأ نالات ه..

 اليئض نيتسيقلا نيتاه نيب قرفلا نك املو

 م11 جاجي ج1 رجع ىلا يطور ليحش لاوعلا بوعتي
 م .ج مر ومومرم.. كاملا كلذ ديع ىف لخدلا عومج نوكف

 ١١ دلجنا ) 0ء6ئم» نورسيس _.رع نوارتسا ركذو

 هداربا غلب ةرطيويلك دلاو تيلوأ قموملل نأ ( +١ ةرقفلا

 : ( مج رم ...) نالات ؟؟ريه.. م.ق هم ماع ىف ىونملا

 كلذ ىف ةيناودلا تالجسلا ةبتك نع رودو.د لقتو

 نم رثكأ كلما اذه دمع ىف تغلب تاداربالا نأ دمملا
 ( مجاعة حر نالات يي

 رودويد ةاور ىلع نورسيس ةناور حجر نأ بحيو

 :ىنآلا ببسلل

 دق ناك نيرخأتملا ةسلاطبلا كوام نم اكلم نأ كلذ

 للا فراس فاني ضل لف يحبس اممم الا
 ءةيلا#ى لا رظان بصنم هدلق كلذ ريظن فو« جةطارتم سوبريبأر

 اذه نم هنادتنا امم هصلخت ةليسو اذه ذضخناو

 سوبريبار ىلع امورب ىوعد كلذ ببسب تميقأ دقو . ليتلا

 باتك رظنأ ) نورسيس هنع عاذدلل عوطتو . روكذملا

 ( هنع نورسيس عافدو سوريار ةيضق



 اؤهد

 هلكوم زكرل ارظن نورسيس نأ مدقت امن لع

 القت ىتلأ نم وأ تامواعم لع لصح دق نوكي نأ دبال

 هتامولعمب اندم مل ريخالا اذه نأ اسعار اذإ ايسال رودود

 ةيردنكسالا ةئيدم فصو ىلع ىنأ ام دنع الإ

 ىتلا ةسيقلا نوكت نأ اريثك لمتحملا نمو اذه

 نييردنكسالا نيلومملا نم لصحتملا ةمج ىه رودوبد اهركذ

 نكليو ذاتسالا كلذ ىلإ بهذ دقو ابعيمجج صم تلا ديال

 ( 4١4 ص عبارلا لصفلا اك ارسوا ( باتك ىف 1ع

 ةسلاطبلا رصع ىف رصم ) باتك ىف ةادوبم براش ركذو

 ءانيم نم ىجب نآك نالات ؟؟ه.. لا غلبم فصن نأ ( ١و١ ص
 ةينجألا ةراجتلا هيف تدسك ىذلا تقولا ىف ةيردنكسالا

 فاست تناك ىلا نفسلا ددع هيف لزنو كرد لفسأ ىلإ تطخناو

 هتبكترا ام بيسب ةنئيفس نيرثع ىلإ دنحلا ىلإ رحالا رحبلا نم
 ما. أطخلاو لامهالا نم ةموكملا

 ,نيكلملا نذه لخد نأ ركذ ام ىلع ةوالع انل حوايو

 ىف برعلا هيبجت تناك ام ىلإ سايقلاب ادج اليئض ناك نييديجاللا

 لادج الب ناك ءالؤه رصع نأ ا« ( دعب ايف كلذ حضتيس م ) مرصع

 ةسلاطبلارصع نم اراسي لقأ

 : ىنأي ام كلذ ريسفت بجو

 : و. ص هءاتك ىف وزورمل لاق



١ 

 ءاجرالا ةعستم تناك كلملا ىضارأو ةموكحلا كالمأ نإ

 هالك راطقلا قانا نما ةنحات اهب نا داعمكل

 ص ىف لاقو 5 :

 نوصوصخم سانأ اهتسالف ىف رخسي كاملا ضرأ تناك .

 هتردق بس لك ىكلملا مالا قوطنم بسح مهنيي ايف عزوتو

 هأ . هتوقو

 : ب: ةرقفلا لوألا دلجملا ىف رودويد ركذو

 ةزوح ىف ىلا ةبصخلا ىضارألا نورجأتسي اوناك نيعرازملا نأ
 ها . ابحالف ىف ممايح لج نوضقيو ةعفت ع مقب دنجلاو ةنبكلاو كولملا

 باتك ىف نع ةادكمعنم وريسأم ىره لاقو

 : ( ؛44 ص نييديجاللا رصع ىف رصم ةيلام )

 لاجر نم ميدقلا نمزلا ىف ىرصملا رطقلا ىف ءىش لك ناك

 تاروثلا الو نمزلا الف . هناكلتع نم ةعانصلاو ةراجتلاو ضرآلا

 قوقحلا هذه نم ايش عزتت' نأ ابنكمأ تاحوتفلا الو

 اضيأ قوقحلا هذبب نوظفتحم اوناكف نانويلا كولم امأ
 . مهئارث ىف ديزيو محل ةدئاف هنم نورلم عيمج ىلع مهيديأ نوعضيو

 ضرالا امه نيتميظع نيتدام نوركتحم اوناك ةيفيكلا هذهو

 5 8 مانا ]و



 اة

 نم برقيام ةصاخ كلملا ةزوح ىف ناك اذه ىلعو

 ميج هاوس نود هدحو هتزوح ىف ناك اك , ةكلمملا فصن

 ململاو ( ةريبلا ) ةمجلاو تيزلاف . ابيرقت ةعانصلاو ةراجتلا

 ,رطقلا ف كلبتست تناك ىتلا ةمامللا ءابشألا ملظمعمو

 ةنيشلا بايثلا»و لسملاو ديبنلاو ممقلا صخالابو

 ءةرفاو تاينكب جراخلا ىلإ ردص# تناك ىتلا ةرخافلا

 داريا نوكيو . كلملا اهركتحم ناك فاضصأ هذه لك .

 ىضارألا راكتخا ىأ ) تاك اركاشملا هذه

 نوكتف بئارضلا امأو . جانلا لخد ( لا تاعانصلاو

 هأ . ةكلمملا لخد اهنم

 ىضارأ نوكلتم اوناك ةسلاطبلا نأ مدقت ام جتتسنف

 ىضارأآلا نم ىهو رطقلا ءاجرأ عيج ىف ةثبنم ةمساش

 تطحنا بئارطلا رم ةافعم ىضارالا كلت تناك امو . ةبصخلا

 كلملا دراوم تمن ضيقنلا ىلعو ةلودلا تاداريا عبطلاب

 تبرو ةصاخلا

 نوخرؤملا اهركذ ىتلا تاداريالا نأ ىف ركذام صخلتيو

 هذه بتاحي دجوي ناك هنأو « ةيمومعلا دراوملا ىف ةروصحم

 لخدلا اذه نوكي نأ ديال هنأو صاخلا كلملا لخد تاداريالا

 عع

 ةيرسصملا ةكلمملا داريا نع هيلع انرئءام رصحتيو



 ماما
 : نيبتآلا نيكلملا ىدبع ىف ةسلاطبلا رصع ىف

 ( م.ق ؟9 ةنس ) فلدالبف سوميلطب

 كلذ ةمسيقو مق بترأ ا/وع كل“ و بنرالات ريم

 برب ةيهر/ ل... ةبرصملا تابيتجلاب

 ( م.ق ه+ ةنس ) تيلوأ سوميلطب

 هر. .ر. . ١ ةيرصملا تاهينجلاب ىواست هو نالاك ض1«,

 ثلاقا لصفلا

 ماسوم ىلإ م . ق مو ةنس نع

 ةءاغ لولذي اوذخأ مصم رايد نامورلا حتق أل

 ينزاك ايفو : انه كوييسع رككآ لحأل دع
 انيأر كلذلو . مهئاطلسل تناد يتلا دالبلا عيمج ىف مهدد :

 مقتلا موي ةادغ نم هينيع بصن اعضاو سوطسغأ

 عرتلاف ...ارثلاو ريخلا هلا ىلع ردت يتلا ءايشالاب لاغتنالا
 هدوتج ىدأب اهرفح ةداعإ ىف ذخأ ةسلاطبلا ابلسشأ ناك يتلا
 ١ نيرفاا

 . هذه بيس عيرس شاعتاب رطقلا رعش دقلو



 ىذلا نويارتسا ىرأ كلذ ةمص لع ليلدلاو . تاحالصالا

 ٠١ دلجلا ىف لاق نأ دعب قامورلا مهتفلا ردص ىف رمم مدق

 تيلوأ سوميلطب فزإ « يرورسس رع القت ٠ ةرقفلا

 فبرالات ؟؟/ه.. غليم دكبلا نم ىجب ناك ةرطبويلك ابأ

 : لاق * ( م يس ار/ال ل )

 ةلئاط غلاب أت نأ تعاطتسا رصم نإ ثيح رهو

 ءوسب كواملا نم هريغ نرود رشا كلم دبع ىف هذبكح

 وه ام مويلا ىتأت نأ ىلوأ باب رف « ىخارتلاو فرصتلا
 نم ىرك ةيانعب نونامورلا اهدبعت دقو * كلذ نم رثكأ

 اهتاقالع نا امسال ء اهنوؤش ةرادإو اهلاوحأ ىلع ربسلا ةيحان

 دادزت تذخأ 0110 "كيتدواجورتلا عم ةيراجتلا

 ةريبك ةجرد ىلإ اعاستاو ةطسب

 نم مقاولا ىف درت تناك اهسفنأو علسلا رغغأ نرأ امبو

 رئاس ىلإ اتم ردصت مث الوأ ريصم ىلإ كيتدواجورتلا ىعيلقا
 ةجودزم اموسر اهنم لصحت هذه تناكف ؛ ماعلا ءاحنأ

 ةيلاغ عئاضبلا كلت تناك الكو . رداصلا مسرو دراولا ممر ىأ

 فرسصي اذه .ابهموسر ةعيطلا حم تداز _رقلا

 ةيردنكسالا نآأل كلذو * راكتحا لك مزالت ىلا دئاوفلا نع رظنلا

 اهدحو اهنأو 2 عئاضبلا هلل ديحولا عدوتسملا تناك

 أوفاك موق مهنا نادليلا طيطخت ملعب نيلغتشلا رامدنق مهنع لوقي رواغلا .تالكسوأ كينواجورتلا 0)

 رمل قرشلا بوتجلا بروطقي



 و

 هأ . ىرخالا دالبلا نيومت اهتعاطتسا ىف فراك ىلا

 نونارتسا مالك ىرأ فسآلا دج هل ف سي امو

 اريثك انممب فراك ىذلا سآلا © ماقرالاب نرقي مل اذه

 يلا كراملا تادارإ ناف اذه نع الضفو . هيلع قوقولا

 لثم ىرخأ تادارإ اهناجي دجوت تناك نولارتسا اهركذ

 (ببهتيهأ ىلفتال ىل) :تادارتالا رم اهرغو ةزؤللاو عارقلا
 نآلا ىلإ اهتميق فسألا عم ملغت الو

 وه اذه ى.رع ًاماقرا ركذ ىذلا ديحولا فلؤملاو

 .( ؛.*+ ص٠ ج ةينامررلا ةيروطاربمالا ماظن عجار ) تدراكرام

 34. 1. ةةمتعلادملع» ردنال ديرف ل . م نع ماقرألا هذه لقن دقو

 كرام مع رهج مر ٠ غلبمب رصم ىف بئارضلا عسم#ج ردق ىذلا

 ( م.ج هرم هرخم»

 عبارلا لصفلا

 نييطنازببلا رصع

 ما 55١ ىلإ م موج ةنس ل م

 اذه رابخأ ءاقتسا لإ ىرخأ ةرم ةرورضلا انتأجلأ دقل

 هركذام نأ ريغ . ماوس نود برعلا ىقلؤم ىنرم رصعلا
 لقره روطاربمالا اه نيصخش دبع دعت مل بضتقم ءالؤه انل



 لغشي ناك ريخآلا اذنه نأ ربظيو . سقوقملا ىعدي رخآو
 مدتحا دقو .رصم برعلا حق امدنع ةماه ةيمومح فئاظو

 نيفلؤملا ىقلتتم نيب هتيصخش لوح لدجلا

 ىمقتسا ىذلا ( رصمل ىبرعلا متتفلا ) هبالع رثق امأ

 «صخأ عونب نينو مثالا فقسأ ةياور ىلإ ادنتسم عوضوملا اذه

 سوريس نقرقملا هوو ه١٠ ص روكذملا هفلؤم ىف هبش دقف

 ةيردنكحسالا كرامي

 هءاتك ىف سقوقملا ركذدق مكحملا دبع نبأ امأو

 عضاوم ةدع ىف ؛ ىرديلب ليري ةعبطع عوبطملا (رصم حوتق )

 رصم لمأ نم خيش ىتثدح ا مورلا كلم لقره هجو

 اهجارخ ةيابجو اهبرح هيلإ لعجو رصم ىلع اريمأ سقوقملا
 دا . ةيردنكمسالا لزف

 ما هللا لوسر باتك صن ركخذ ؛© ص قو

 هللا لوسر دمع نم محرلا نمحرلا هللا مسي : هلوأو سىقوقملا ىلإ

 . طبقلا مظع ىقوقملا ىلإ

 هللا لوسر باتك ىلع سقوقملا در ركذ 0+ ص فو

 طبقلا مظع سقوقملا نوم هللا دبع نب دمحمل : هلوأو ملص

 :همص ىفو



 مأ . شوبجلا وربع ىلع زيجم ]راكفق طاطسقلا ىلإ هجوت

 :ان. ص ىو

 كلذ قوفام ىلإ محلا قهار ىرم طبقلا نم لاجرلا نم اهف نم
 نرانيد ىلع كلذ اوصحأف ىص الو خيش الو ةأرما مبف سيل

 ها . فلا فلا ةينامم مهتدع تغلف ( اشرق 8. ) نيرانيد

 :انيب ص ىفو

 ينيطسعت ىرأ كيلإ بلطأ انأ : ورمعل سقوقملا لاق

 طبقلاب ضقتال : لاق ؟ نهام : ورمع هل لاق . لاصخ ثالث

 مهتبلكو ىدلك تعمتجا دقو « مهمزلام ينمزلأو ء مهعم ينلخدأو

 مهحلاصت الف مبحلاصت نأ مويلا دعب مورلا كلأس نإ ةيناشلا

 دا . لا

 اينيد اسيئر ناك لجرلا اذه نأ مدقت امم جتتسو

 برعلا هازغام دنع رطقلل ايساسو

 هلاقام كابف رصعلا اذه تادارإ صوصخم امأو
 - ابنع نوفاؤملا

 : م. ص هخيرات ىف ىمرألا اص وأ ميشلا لاق

 ( م.ج ١ر٠ ل ..) رانيد فلأ فلأ نيرششع مورلا جرختسا



 هتلبم ام لقرملا مم سقوملا انيم نب جيرج اهلبقتو
 هأ .( م.ج يلع ) رائد فلأ فلأ رشع ةينامث

 « ريصم سوتق » باتك ىف محلا دبع نا لاقو

 : 1١5١ ص

 ( وربع لبق ىأ ) هلبق سقوقملا ( رصم ىأ ) اهابجو
 ها .( م.ج دهر/..ءرل.. ) فلأ فلأ نيرثع « ةنسي

 : وه قيسام ةصالخو

 ىرصم هيج ٠١/٠١ رائيد افرك ءءء لقره

 0 00 0 0000 سقوقملا

 ( مومرك ) هدب ىلإ ( مدعب ) ها. ةنس نم
 باطقلا ىب رم فرم

 ( مادو4) هاب ةنس

 ةمبرألا ندشارلا افقلخلا ىنلث وه ةفلخلا اذه

 .(م 541) ه ١" ةنس ىف رصم صاعلا نب ورمع متق هتقالخ دبع



 ىثخو رسصم ىلع ةلخلا بيهتي ناك ةفيلخلا اذم نأ رهاظلاو

 سصاللا هيلع نوهو كلذ ىف هيلع لأ اريع نأ الإ . اهقاوع

 هذ ص ملا دع نا باتك ىف ءاج دقو .ابحتف ف

 : هصئام_ددصلا اذه

 رصم ىلإ ريسأ نأ ىل رشا نينمؤملا ريمأأب

 ىهو محل انوعو نيلسملل ةوق تناك ابتحتق #_حدنإ كناف

 .برحلاو لاتقلا نع اهزحيأو الاومأ ضرأألا رثكأ

 نانو تراسف ةلخلا هذب هل نذأ ىح هد لاز امو

 هيلأ لسرأو ةفيلخلا مدن هليحر دعب هنأ ريغ . اهسأر ليع ورمع

 عومج اهبو كعم 1رمو رصم ىلإ ترس كتاف . دعب امأ

 كمأ لك اوناك ول ىرمعلو . ريسي رقت كعم امناو مورلا

 : ناتياور تيور انهو

 شيرعلاو مقر نيب وهو اربع كردأ باتكلا نأ ىه لوألا

 زاتجا نأ دعب الإ باتكلا حتفي ملف بيرلا هلخاد ارمع نأو

 دودللا كلت



 لاند

 ىه نوكت نأ دبال ةيناثلا ةياورلا نأ انيأد نسو
 ةرشابم ىف ورمع حالا نم قبسام اهتم ىلع ليلدلاو . ةحيحصلا
 باتكلا هيلع ىوتح ام لع هنأ لمتحلا نمو . حتفلا ذه

 . شرملاو مفر نيب ةيرق ف لصح ىذلا هحتق نالعا لق
 . نولعت متسلأ : هعم نأ. لاق انلع نيبلسملا ىلع هتءارق دعبو

 ريمأ نان لاق . لب اولاق ؟ رصم نم ةررقلا هذه نأ

 ضرأ لخدأ مو ههاتك ىنقمل فإ قرمأو ىلإ دبع نيسؤملا

 رصم ضرأ انلخد ىتح هباتك ىنقحلي لو . عجرأ نأ رصم
 هللا ةكرب ىلع اوضماو اوريسف

 هجتتت امب مناف لك متري 5 ورمع متها رصم مف مح املو

 ةنسلا ىف بحي مل كلذ عم هنكلو « ةلاملا ةبجولا نم دالبلا

 )مج ل ( رايد نويلم ىوس لوألا

 لئاضف ) باتك ىف ىدنكلا هاورام وه اذهو

 ءام. نص نترات ىف ىتمرألا لاص وبأو ء( !١١ ص رصم

 فراك نقوقملا نأ عم . نإ ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملاو

 ( م-ج ...10/٠٠ ) رايد نويلم نيرشع هلبق ىحي
 : ( مسو ص نادلبلا ) باتك ىف لاقف ىنوقعيلا امأ

 لوأ ىف رمت ةفالخ ىف ورمع دب ىلع رصم جارخ ملي

 هأ ) مم ٠ ج هر 0 رع. (



 ىنوقعيلا هركذ امم ربظي مضاو أطخ اذهو

 : لاق ذإ ةحفصلا هذه سفن ىف كلذ بقع هسفن

 فلأ فالآ ةرثع «ةاثلا ةتسلا ف ورع اهابج مث

 هأ .( م .ج ةرمءاء/ لل )

 نيبو هنيب تلدوبتف ةفيلخلا بضغ ةيابجلا صفت راثأ دقلو

 كلت صن كيلإو . هيلع ةمئاللاب ابف ىنأ ىلا تابتاكملا ورمع
 : لاق اهلي امو ١ هر ص هباتك ىف محلا دبع نأ اهنود م تايتاكملا

 ورمع لبق رم جارخلا باطخلا نب رمع أطبتسا امل

 : هبلإ بتك ءدعس

 ريمأ رتمع هللا ديع نم . محرلا حزرخرلا هللا مسي

 هلا كيلإ دمحأ ىناف كيلع مالس . صاعلا نب وربع ىلإ نينمزملا

 ىذلاو كرمأ ىف تركف ىناف « دعب امأ . وه الإ هللال ىذلا

 هللا ىطعأ دق ةعفر ةضيرع ةعساو ضرأ كضرأ اذاف . هيلع تنأ

 ةئعارفلا اهتجلاع دق اهنإو . رحو رب ىف ةوقو ادلجو اددع ابلهأ

 نم تيجعف مرفكو مموتع ةدش عم كح المع ابف اوامعو
 نم هددت تناكام فصن ىدؤتال ابنأ تسمع ام بيأو . كلذ

 رك أ دقلو . بودج الو طوصحق ريغ ىلع كلذ لبق جارخلا

  فنرأ تننظو « جارخلا نم كضرأ ىلع ىنلا ىف كتبتاكم ىف

 .كلذ "ىلا مفرق قيفت نأ توجرو « رزن ديغ ىلع انيتأيس كلذ



 تسلو .ىسفت ىف ىذلا قفاوتال اهلاتنت ""ضيراعم ىنيتأت تنأ اذاف

 . كلذ لق جارخلا نم هب ذخؤت تناك ىذلا رود كنم البا

 نلف . كضبقو فاتك نم كرفنأ ىذلاام كلذ عم ىردأ تسلو

 انطَت اعيضم تنك ناو . ةعفانل ةءارلا نإ احيمص اتقاك امزجي تنك

 كنم كلذ لتبا نأ تكرت دقو .كسفقت هب ثدحتام ريغ لعل ماللا نإ

 مل هنأ تيلع دقو . كلذ "ىلا عفرتق قيفت نأ ءاجر ىضاملا ماعلا ىف

 . ففلتو هيلع سلاوت امو ءءوسلا لاع كلابع الإ كلذ نم كعنمب

 الذ . هنع كلأسأ اع ءافش هيف ءاود هلأ نداب ىدنعو افك كوذختا

 ءردلا جرخ رهنلا ناف :هاطعتو قحلا كنم ذخؤي نأ هللا ديع ابأ عرجت

 مالسلاو * ءاقخلا حرب دق هناف « جلجلت هنع امو ىنعدو جلبأ قحلاو

 : صاعلا نب ورمع هيلإ بتكسف لاق

 نينمؤملا ريمأ رع هللا دبعل ٠ مسخحرلا نمحرلا هللا مسي
 هلإال ىذلا هللا كيلإ دمحلأ ىتاف ' كيلع مالس صاعلا نن ورمع نم

 ىذلا ىف نيسفؤملا ريمأ باتك ىنغلب دقف « دعب امأ . وه الإ

 ةنعارفلا لمع نم ابف ركذ ىنلاو ٠ جارخلا نم هيف قأطبتسا
 ذنم اهنم كلذ صقنو ؛ مهدنأ ىلع اهبجارخ نم هباإو ىلبق

 ضراألاو رثك أو رفوأ ذّسوي جارخلل ىرمعلو . مالسالا بتناك
 انم عبضرأ ةراع ىف بغرأ مثوتعو مرفك ىلع اوناك مهنأل رمعأ

 اهتاخ ء ردلا جرخم ربنلا نأ تركذو . مالسالا ناك ذنم

 اهعدتنت تايببع ىتسيتأت ىأ اهتاتفت نع ةفرع اهلتقت ةملك لعلو . مييلل ملكلا ضي راعملا ذل



 تضرعو « تينأو كباتك ىف ترثكأو . اهرد كلذ عطق الح

 رعخ ريغ ىلع هيفخت ءىق نع كلذ نأ تلعو « تبرثو

 دره ةيقاكلا فراك دقلو + تاعثقلا  تامطتملاب :قرمسلا تنفي

 انلمع دقلو . قداص غيلب مراص نيصر لوقلا نم باوصلا

 اتتانامأل ندؤم هللا دمحب انكف ء هدعب نملو ملص هللا لوسرأ

 احيبق كلذ ريغ ىرن . اتنمأ قح رم هللا ظع ال نيظناح

 هللا ذاعم . انليق هيف قدصيو انل كلذ فرعيف . اًئيس هب لمعلاو

 ضيقاف . مثأم لك ىلع ءارتجالاو ميشلا رش نمو . معطلا كلت نم
 ايف ةبغرلاو ةيندلا معطلا كلت نع ىنهزن دق هللا ناف كلمع

 .اخأ هيف مركحت ملو اضرع هيف قبتست مل ىذلا كباتك دعب
 الو ابضغ ىسفنل دشأ ىنم كلذ دار نيح انأل باطخلا نا اي هللاو

 0 اقام هنن لف ىرأ لت نم تللع انو تناك | اقلرإ
 . تدزام بر دوم نم تنك ولو . ظفحت لام تظفح ىنكحلو

 ؛ املاع ام تنك « ءايشأ نع تكسو .انلو كل هللا رفتي

 كقح نم متع هللا نكلو « الولك ىنم اب ناسا تاكو
 مالسلاو , لبجي ال ام

 باعك نا كو ا# تاق ورغم يوتا
 نع رفعج ىنبأ نب هللا ديبع نع ركب نب هلا دبع نب ىح هيئاطعأ

 : صاعلا نب ورم ىلوم سيق ىنأ نع ىبجتلا قوزرم ىنأ

 قاف كيلع مالس صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمغ نم



 قرطلا تاني ىلا كباتكو « جارخلاب كئاطيإ ف كيلإ ىتك ةرثك
 كمدقأ لو * نيبلا قحلاب الإ كنم ىضرأ تسل ىأ تبلع دقو

 كتبجو ىتكلو . كموقل الو ةمعط كل ابلعجأ رصم ىلإ

 مالسلاو ؛ نوروصحم موق ملعت دق

 .وه الإ هلإال ىذلا هللا كيلإ دمحأ قاف كيلع مالس . صاعلا نا

 جارخلا ىف ىتطبتسي نينمؤملا ريمأ باتك ىتاتأ دقف « دعب امأ
 هللاو لاو . قيرطلا نع بكنأو ١ قحلا نع دنعأ ىنأ ,عزيو

 نأ ىلإ ينورظنتسا ضرألا لهأ نكلو « ملعتام لاص نع بغرأ ام

 نأ نم اريخ مهم قفرلا ناكف نيلسملل ترظنف ٠ مهتلغ كردت

 مالسلاو * هنع مهب ىتغالام عيب ىلإ اوريصيف مهب قرخم

 : ٠0١ ص اضيأ مكحلا دبع نبا باتك ىف ءاجو

 نع ىتقوقملا لأسي نأ صاملا نب ورمع ىلا باطخلا نإ

 هل لاقق وربع هلأف .امارخو اهتراع ىتأت نيأ رم رصم

 جرختسي نأ :ةسمخ هوجو نم امارخو ابتراع ىتأت سقوقملا



 د »هد

 .ممعورز نم ابلهأ غارف دنع دحاو نرابإ ف ابهجارخ

 رصع نم اهلهأ غارف دنع دحاو نابإ ىف اهجارخ عفريو

 .اهروسجو ابعرت دستو .ابجلخ ةنس لك ىف رفحتو . ممورك

 ترم اهيف اذه لعف اذاف  يغبلا ديرب  ابلهأ لحع لبقي الو

 تبرخ هفالخم اهيف لمع ناو

 ديزن نبأ نع ىناطعأ ىذلا ريكب نبا باتك ىفو لاق

 : لاق هيبأ نع ملسأ نبا

 صايصلا رب وربع باطخلا نب ربع أطتسا امل

 .رصم لهأ نم الجر ىلإ ثعبا برأ هيلإ بتك جاوخلا ىف

 رصم نع رمع هرختساف . طبقلا نم اميدق الجر هيلإ ثعبق

 قخؤيال نراك نينمؤملا ريمأاي : لاقق مالسالا لبق ابجارخو

 امنإو ةراعلا ىلإ رظنيال كلماعو . اهتراع دعب الإ ءىش ابنم

 فرعف .دحاو ماعل الإ امهديرال هناك هل ربظام ذخأي

 هأ . هب رذتعي .ىراكام وربع نم لبقو لاقام ريع

 تادارءالل ىساسآلا دروملا نزأ هلك كلذ نم ملصعف

 نم هدعب ءاج نمو صاعلا نب ورميع اييبحم فراك ىلا

 لبق ةضورفم تناك ىّتلا ةيوجلا لادج الي ا ماكجلا

 نرامورلا ريصع ىف ىأ  ةليوط ةدم ىالسالا متنلا
 ىكاهألا ىلع اهنوضرفي ءالؤه ناكو - نييط ازيسبلاو

 برعلا اهضرف ىتلا ةيزجلا نع امتدايز عم ةمحر الو ةقفش الب



 ريغصلا نيب قراق الب سانلا عيمج نم انوبجي اوناك ذإ

 ىتالاو ركذلاو ريكلاو

 تناك لب ةنيعم ةدودحم ةيزجلا ةميق مثدنع نكت ملو
 تدراكرام هركذام كاهو . ليلا ناضيفل اعبت صقتتو دزت

 : ىنامورلا دبعلا نع ( ىلوألا ةركذملا مه- ص ) ددصلا انيق

 ةدحاو ةبسنب نكن مل ةيصخشلا بئارضلا ةمبق نإ

 ليلا عافترا بسح ايونس ددحت تناك لب ماوعالا لك ىف

 هأ . رصم تاداراال انازيم ريشي ىذلا

 ةسنآلا تركحذ دق نيطازيلا دبع رع امأو

 رصع ىف ةيناملا رصم ةرادإ ) هنع 84 هسئااهتف درايور

 : هصئام ( 7. ص نيطنازبلا

 رثصن لهف ؛ اناج ةيراقعلا ةييرضلا انحرطا اذإ

 ةيروطاربمالا دبع ىف رصم ىف ةررقملا ةيصخشلا بئارضلا نيب

 ةيرضو ( ةيزجلا) سقنألا ةيرض ىلع ةيقرشلا ةينامورلا

 ؟ال وأ عئاصلاو فرحلا بابرأ

 دجلا اذه ىف ةرجلا ةيرض نا كلذ لع باوجلاو

 دقو  اميعضو ىلع بترني مف ةيرظن تالداجم ىلإ تدأ

 أ نام لاوعأ ةنضاغ تافانما هلاك قرف تراث

 ررقت مل ةيزجلا نأ هانم 5مم. كيسوتا ىربو

 ابتع ضيعتسا هنأ لمتحما نرمو . عبارلا ترقلا ف رصم ىق
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 ىرخأ ةيصخش ةيرضب

 ىرب وهو . ىأرلا اذه ىلع ان. ال/تلءع» نإكلأو .ى قفاويو

 ىلع ةيصخش ةبرضب ةهموومونو "' ةعدقلا ةبيرضلا نع ضيعتسا هنأ

 اهدوجو ققحت ىلا ةيرضلا سفن ىف هذهو « سوؤرلا

 دقف كلذ عمو ٠ (ةيزجلا) 8١١ مسا تحت برعلا رصع ىف

 ةيبييرض اهف تركذ صوصن ضعب نييطنازيلا دبع ىف دجو
 لي .ى.هانتفاو اذاف . ةؤومجم» وأ ةعبودجتب ىمست

 ىدبع ىف ىلاملا ماظنلا نيب ةنيتم طباور دوجو ىلع 181. 1. عال

 اتلك بئارض نيب ةمات ةلئام كانه ىرأ ةجردل برعلاو نييطنازبلا

 فنرأب جاشتسالا قيرطب محي نأ ىلإ ءرملا بهذي « نيتودلا
 ىه عبارلا نرقلا ىف تناك ىلا ةءعروهج# "' ةامسملا ةبرضلا

 ةءزجلا وأ سفنألا ةيبيرض رصم ىف اهداعي ةيصخت ةيرض
 ْ ريخآألا يطتازبلا دبعلا ىف

 مالسالا اوقتضا ندذلا ددع داز نأ دعب ايف قأت هنأ ريغ
 .ىالسالا نريدلا ةحصب اداقتعا مأ ةعفنمل ارج كلذ ناكأ ءاوس
 طقف رانيد م... غلبم ىلا ةيزجلا توه نأ كلذ نم اشف

 ردص ىف بابلا اذه نم ىحج ورمع ناك نأ دعب م .ج بدري .. ىأ
 راتيد ؟؟ر... , ... سفتألا- نم نيبالم ةتس نم ىتالسالا متفلا

 ثداوحلا تاددجتم ىف لضافلا ىضاقلا كلذ ركذ اك ( م .جابرى# ٠ رى )٠:

 مهسفنأ ىلع اهناكس اهمسقيو ةلج ةيرقلا ىلع عضوت ىتلا ةيرضلا ابنم داري ةينائوي ةملك )١(
 ةيرجلا اهاوؤمو ةيتانوب اهليق نينللا نيتملك لاك ةملكلا هذه (؟)



 ( 1١١ ص ١ ج ىزيرقملا ططخ رظنأ ) م١1  ه هيب ةنس نع

 مهضعي نأ ىتح ملاتألا ماكسح تحيزأ ةلاخلا هذهو

 نذلا كتثوأ ىثتسي نأ :ود ةيزجلا هذه لبصحت ىف رمتسا

 ىالسالا عرشلل افلاخم كلذ ناك املو . اثبدح.مالسالا اوقنتعا
 باتك ىف محلا دبع نبا هلاقام كاهو . .افلخلا هيلع قفاوي م

 : ةيزجلا نع اييلي امو 1و0 ص ( سسصم حوتق )

 دب ةيزجلاب باطخلا نب ربع ىلا تعبي وربع تاك

 انثدح اك صم ةضرف تناكو .هيلا جاتحي ىنراكام سيح

 كيس نأ نب كوب 'نم ةيبييمل نا رع ماما ن نان
 اهرئازج عطقو اهرطانق ءانبو اهروسج ةماقإو ابجلخ رفحل

 نروبقتعي ةادآلاو ىحاسملاو روطلا مبعم افلأ نرشعو فلأ ةثام

 باطخلا نب ربع بتك مث . افيص الو ءاتش كلذ نوعدال كلذ

 نع هللادبع نب مساقلا رع ةلسم نب كللا دبع انثدح اك

 لهأ باقر ىف متي نأ رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع

 ىلع اويكرو مهصاون اوزحيو ميقطانم اوربظيو صاصرلاب ةمدلا

 هيلع ترج نم ىلع الا ةيزجلا اوبرضي الو اضرع فكحألا

 موعدب الو نراذداولا ىلع الو ءانلا ىلع اوبرضي الو ىباوملا

 ثللا نب بيعش انثدح مهسوبل ىف نيلسملا بتوهسشتي
 مدح اعفان نأ جنع نب #خرلا دبع نب دمج نع ىنأ انثدح

 هللا دبع ىفدح بهو نبا انثدح ةللسم نب كلملا دبع انثدحو

 ربع ىلوه لسأ نع مهدح اعفات نزأ دمم نب رمعو ربع نبا



 دنا عج

 ةيزجلا اوبرضي الأ دانجالا ءارمأ ىلا بتك رمع نأ هئدح هنأ

 ىلع امههرد نوعبرأ مهتزجو . ىماوملا هيلع ترج نم ىلع الإ

 نم مهيلعو بهذلا لهأ ىلع ريئاند ةعبرأو مبنم قرولا لمأ
 ةئالثو ةطنح نم نايدم تيزلاو ةطنحلا نم نييلسملا قازرأ

 ماسقلا لهأ نم ناك ناسنا لكل ربش لكى تيز نم طاسقأ

 لهأ نم ناك نمو .وه م ىردأ ال لسعو كدوو ةريؤجلاو

 كدولا نم < ىردأ ال راسنا لكل رش لك بدراف رصم

 نينمؤملا ريمأ اهوسكي يتلا ةوسكلاو زلا نم مهيلعو لسعلاو

 .لايل ثالث مالسالا لهأ نم ممم لزن نم نوفيضيو سانلا

 ممل ع ىددأال ناسنا لكل اعاص رشع ةسمخ قارعلا لهأ ىللعو

 نانيصلاو ءاسنلا ىلع ةيزجلا برضيال براكو . كدولا نم

 ةيو تناكو لاق . ةيزجلا لمهأ لاجر قانعأ ىف مخ ناكو

 دعس نب ثيللا نع كلملا دبع انثدح اك باطخلا نب ريع
 نب دسأ اقدح .٠ دادمأ ةتس صاعلا نب وربع ةيالو ىف

 ةثراح نع قحسا ىنأ نع ةنيبيع نب نايفس انثدح لاق ىسوم

 موب هايس داونلا لأ ل قلع : لاق ريع نأ برضم نبا

 هلام نم قفنيلق رطم هسبح نف ةليلو

 مالا هل قسوتسا ال صاعلا نب ورمع ىراكو لاق

 ترمع اذا ليدعتلاب مهابج تناكو مورلا ةيابج ىلع ابطبق رقأ

 اوصقن تبرخو ابلهأ لق ناو مييلع دز ابلهأ رتككحو ةيرقلا

 نورظانتيف اهلهأ ءاسؤرو اهتورامو ةيرق لك ءافرع عسمتجيف



 ول

 .كلتب اوفرصنا ةدايزلاب مسقلا نم اورقأ اذا ىتح بارخلاو ةراعلا ىف
 اوعزوف ىرقلا ءاسؤرو مث اوعمتجا مث روكلا ىلإ ةمسقلا
 ةيرق لك عجر مث . عرازملا ةعسو ىرقلا لامتحا: ىلع كلذ

 نم ايف امو ةيرق .لك جارخو مهمسق نروعمجيف مهمسقب
 .نيدادف ضرآلا نم نوجرخيف نورذيف ةزهاملا ضرآلا
 ابنم جرخم مث . ضرآلا ةلمج نم مهتايدعمو نمتاماحو مهسئانكل

 اورظن اوغرق اذاف .  :راطلسلا لوزنو نيلسلا ةفايضلا ددع

 . مهلامحا ردقب مييلع اومسقف ءارجآلاو عانصلا نم ةيرق لك فام ىلا

 .لقو .امناهَحا ردقب اييلع اومسق ةيلاج اهيف تناك راف

 .فكورظني مث . جوزمملا وأ باتنملا لجرلا الا : وكت تناكام

 نومسقي مث .ضرآلا ددع ىلع مهني هنومسقيق جارخلا نم قباه

 دحأ رمي ناف . مهتقاط ردق ىلع مهنم عرزلا ديرب ىرم نيب كلذ

 ,لامحالا ىلغ هنغ زجعام اوعزو هضرأ عرز نع افعض اكشو

 . فعضلا لهأ هنغ رجتام ىطعأ ةدايزلا ديرب نم مهتم نأك ناو

 طيرارق ىلع مهمسق تناكو . مهدغ ىللغ كلذ اومسق اوحاشت ناف

 كلذ َلظغ ضراآألا نومسقي اطاريق نيرثغو ةعبرأ راشردلا

 اضرأ نوحتفتس كنا ملص يتلا نغ ىور كلذكو

 لكل مييلغ لعجو . اريخ اهلهأب اوصوتساف طاريقلا ابيف ركذي
 ملف طرقلا الآ ريعش نم نيتييوو مق بدرا فصن نادف

 دادمأ ةتس ذئموي ةيولاو ةيرض هيلغ نكي

 ةملسم نب كلملا دبغ انثدح ل باطخلا نب رمع راك



 نم ذغأي بابش نبا نع سنوي نع بهو نبا نع
 كلذ نم عضيال هسفن ىلع ىعسام هيدا يملا رب لاس

 ائيش مسي ف ةيزجلا ىلع مهتم لزن نمو .هيلع ددزب الو ائيش

 اونتتسا ناو مهنع ففخ اوجاتحا اذاف . هرمأ ىف رمع رظن هيدؤي

 يتتدح حيرش نب ةويح ىورو لاق . مهئافتسا ردقب مييلع داز

 نأ هثدح ىمخللا ةبقر ىلا نب ماشه نا نابوث نب .سمحلا

 لف انيرعل ١ منقل كاع مانا ني ورع طر شا انف ؛ نقلت
 ريش وهو ورع لاقف ؟ امل ريصي ةيزجلا نم ؛اندحأ

 كتريخأ ام فقسلا ىلإ ضرآلا نم ىتيطعأ ول : ةسينك نكر ىلإ
 مكيلع انرثك انيلع رثك نإ انل ةنازخ نأ امإ : كيلعام

 ثيدحلا اذه ىلإ بهذ نمو . كنع انقفخ انع ففخ تإو
 ةونع تحتف رصم نأ ىلإ بهذ

 هيي نإ تقرع ةئانسم ىو انأللا نها بع

 زيزملا ديع نب رمع لاق : لاق بيبح ىفأ نب ديزت نرع
 نم ناك امو هلامو هنت هل نرحي همالسإ ناف لسأ ىذ اعأ
 كلملا دبع انتئدح . نيملسلا ىلع هللا ءف نم اهناف ضرأ

 زيزعلا دبع نب رمع نأ دعس نب ثيللا انثدح ةملسم نبا

 ملسأ رق اهنوطعي ةيزج ىلع اوحلاص موق امأ : لاق
 "ىلا بتكو تيللا لاق . مهتيقبل هرادو هضرأ ناك متم

 هب نوذخؤي امو مهتزج ىف طبقلا عاب ام نأ ديعسس نب ىحي

 ةرقب وأ ريمب وأ ةديلو وأ دبع نم مهلع ىنلا قحلا نم



 د ة/##

 رد دش لام ا ول وام مهلع رئاج كلذ ناف ةياد وأ

 نأ الا هؤارك رئاخل مهضرأ نم اورك أامو .اورمسيأ نإ مهلا

 مييلع درت نأ ضرآلا لملف مييلع ىلا ةيزجلاب رضي بتروكي
 انف ةيزجلا دمب الضف نأك ناو مهتزجي ترضأ نا

 حو ىحي لاق . مينم امهاراكت نمل ازئاج اهءارك ىرن

 ةلمج ةيزجو لاجرلا سوؤر ىلع ةيزخل ناتج ةيزجلا لوقن

 نم كله نف .ةيرقلا لهأ اهب ذخؤي ةيرقلا لهأ ىلع نوكت
 تسيل ةيرقلا ىلع ةايسم ةيزج مهيلع ىتلا ةيرقلا لمأ
 ةيرقلا لمأ نم كله نم سرا ىرتاناذ لاجرلا سوؤر ىلع

 هقرق ىلإ عجرت هضرأ نأ ثراو الو هل دلو ال نم

 ىلع هتيزج حرم كله نمو . ةيزجلا نم مييلعام ةلمج ىف

 ثيللا لاق . نيدلسملل هضرأ ناف اثراو عد ىو لاجرلا سوؤر

 ىلع تسيلو سوؤرلا ىلع ةيزجلا زيزعلا دبع نبرسعلاقو

 ( ةمذلا لهأ ديري ) نيضرألا

 نع ةعبل نب انثدح ةيلسم نب كلملا دبع اتدح

 ىلا بتك ريرعلا دبع نب رمع نأ ةدانج نب كلمل دبع

 . مهئايحأ ىلع طبقلا قوم ةيزج لمحي نأ جرس نب نايح .

 نب ريع نأ ىلع لدي اذه كلمللا دبع ثيدحو لاق

 نأو ةونع تحتق رصم ضرأ نأ ىرب ناك زيزمعلا دبع

 ىرقلا لمهأ نم تام نوف . ىرقلا ىلع ىه اميإ ةيزجلا
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 مهنم تام نم توسم نأو .مييلع ةتباث ةيزجلا كلت تناك

 -لرصم نوكت نأ لمتحيو لاق . ائيش ةيزجلا نم. مهبنع عضال

 نأو . مهنم قي نم ىلع تباث ملاصلا كلذف لصب تحت

 ايش هلع اوحلاص ام: مبتع عضبيال غنم تام نم توم

 ملعأ هللاو

 نع بهو نيا انتثدح ةلسم نب كلملا دبع اتثدح

 دبع ىلع لملسأ الجر نأ حرج نبا نع وربع نب دمحخ

 .ال رمع لاق ىضرأ نع ةيزجلا اوعض لاقف باطخلا رب رمع

 كلام لاقو كلملا ديع لاق . ةونع تحت كضرأ برإ

 ةونع حتق امو . محل زئاج وهف مهضرأ نم حلصلا لفأ عابام : سنأ نبا

 تحت امن ءىث عيب مهل زوجي الو دحأ مينم ىرتشيال كلذ ناف

 تاك عمينم ملسأ نم حلصلا لمأ فنرآل ضرآلا نم مهديأ .
 ن ةونع اوذخأ نذلا ةونعلا لهأ امأو . هلامو هضرأب قحأ

 ةونعلا لهأ نآل نيملسملل هضرأو هسفن همالسإ زرحأ منم ملسأ

 حاصلا لمأ نآلو نيملسملل ايف تراصو مدالب ىلع اويلع

 سيلو اهيلع اوحلاص ىتح مدالب اوعتمو اومعتتما موق مث امإ

 ذخؤي الو مهيلع دازي أ ىرأ الو . هيلع اوحلاصام الإ مهيلع
 ساسنلا بطخ رمع نآل باطخلا نب ريع ضرسف ام الإ مهتم
 . ةمضاولا ىلع متكرتو ناسلا كل تنسو ضئارفلا مل تضرف دق لاقف

 اهيف عنص فيك ىردأ الو ىل لع الف ضرأللا ةيرج امأو لاق



 مه 1

 نيذلا سانلا نيب ابمسقي ملف ضرآلا رقأ دق نأ ديغ رمع

 لهأ لأس نرأ ىرأ تنك دحأب اذه لزن وف .اهوحتقا

 . كلذ ىف ىمآلا ناك فيك ةامآلاو مبنم ةقرعملا لمأ دالبلا

 نمو وه كلذ ىف دبتجا الاو ىفصشي الع كلذ نم دجو ناف

 ش نيملسملا رم هرضح

 دعس نب ثيللا اتئدح ةملسم نب كلملا دبع اقدح

 لمأ نم ملسأ نمع ةيوجلا ععضو زيزعلا دبع نب رمع نأ
 عبنم لسأ نم حلاص ناويدلا ىف قحلأو ريصم لهأ نم ةمدلا

 تناكو كلملا دبع ريغ لاقو لاق . هيدي ىلع اوملسأ نم رئاشع ىف
 نم ملسأ نم ةيزجلا ذخأ نم لوأو ملسأ نمع كلذ لبق ذخؤت
 نع ةعبهل نبا نع ةملسم نب كلملا دبع انثدح اك ةمذلا لهأ

 بتك مث . فسوي نب جاجححلا .ىدارملا هللا دبع نب نيذر

 عضي نأ ناورم نب زيزعلا دبع ىلا ناورم نب كلملا دبع

 ةريجح نبا هيلكحف ةمذلا لهأ نم لسأ رم ىلع ةيزجلا

 نم لوأ نوكخت نا ريمألا اهأ هللاب كذيعأ لاقف كلذ ىف

 بهرت نم ةيزج نولمحتيل ةمذلا لهأ نإ هتاوف رصمب كلذ رس
 كلذ دنع مهكرتق مهنم سأ نم ىلع اهعضت فيكف . مهنم

 نع ةعيمل نبأ انئدح ةملسم نب كلملا دبع اتدح

 نابيح ىلا بتك زيزعلا دبع نب ريع ىرأ بيبح ىنأ نب ديزي
 هللا ناف ةمذلا لهأ نم لسأ نمع ةيزجلا عضت نأ جيرس نبا
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 ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف ) : لاق ىلامعتو كرابت

 نونمؤيال نيذلا اولتاق ) : لاقو . ( حر .روفغ هللا نإ مهليس اوّل

 الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هللا

 ةيزجلا اوطعي ىتح باتكحلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي

 انثدح ةملسم نب كلملا دبع اندحو .( نورغاص مثو دي نع

 ىراصت ىلاوم دعس نب هللا ديعل تراك : لاق دمس ني ثكيللا

 مصعب انكردأ + ثيلا لاق . جازخلا عيلع ناكف ميقتعأت

 جارخلا نودؤيل مهنإو

 ملاص نب هلا دبع و ملاص نرب ناثعاقدح

 ةعافر نيا ىلو امل : لاق دعس نب ثيللا انثدح الاق

 جارخلا ليدمت ىف رظنيو اهلها ةدع ىصحيل جرخ رصم
 ناوسأ غلب ىتح ديعصلاب ربشا ةتس كلذ ىف ماقأف - مييلع

 كلذ هنرفكي باتكلاو ناوعألا _.رم ةعامج هممو

 ىرقلا نم اوصحأن ضراللا لفسأب رهبشأ ةثالثو . ريمشتو دحب
 ةيرق رغصأ ىف اهف صحيِرف . ةيرق فالآ ةرثع نم رثك أ

 ضرفي نيذلا لاجرلا نم ةمجمج ةئامصخ ىرم لقأ ابتم
 ها . ةيزجلا مييلع

 :نيعون ىلا ةيزجلا مسقنت كلذ ىلعو

 لاجرلا سوؤر ىلع ةيزج ()

 ةيرقلا لهأ ىلع نوكت ةلمج ةيزج (0)



 لمعلا هب ىرج ىذلا وه ةيزجلا هذه نم لوآلا عونلاو

 ورع نيب تمربأ ىلا حلصلا ةدهاعم ىلع هقاطنال رصم ىف

 سأر لك ىلع ضرفي نرأ ىلع ابيف قافتالا مو سقوقملاو

 ددعو . ( ًاشرق ٠١١ ) نارانيد ةيزجلا هذه مهيلع بحت نم

 عقاولا ىف منكحلو نييالم ةتس وه ةيزجلا مهيلع تضرف نيذلا
 لصفلا ىف ركذ م نيبالم ةينام ىأ ددعلا اذه نم رثك ؟ اوناك

 ركذو ةعاذر نبا هلمع ىذلا ركذلا فقالا ءاصحالا ىفو قباسلا

 ىلع اهرثصأ ىوتحيال ةيرق فالآ ةرثع نم رثكأ دجو هنأ هيف

 ةروكذملا ةيزجلا مهيلع ضرفت نيذلا نم ةمجمج ةئامسمخ نم لقأ

 ىلع مهتم تقفتا تق مهنم اليلق الإ نوفاؤملاو
 رانيد فلأ فلأ رشع ىنلاب ةيزجلا مهنييعت اذه ديؤيو .نييالملا ةتسلا

 ماج الث ريل ىأ

 : ددصلا اذهب اهونود ىلا غلاملا ىه هذهو

 :( ١١١ ص رصم حوتق ) باتك ىف مكحلا دبع نبا لاق

 ارمع نأ دعس نب ثيللا نع ملاص نب هلا دبع انئثدح
 ها .( م .جابري. ري... ) فلأ فلأ يشع ىتثا اهاج

 : ( مم ص نادلبلا ) باتك ىف ىوقعيلا لاقو ش

 فلأ فالآ ةرشع ةياثلا ةنسلا ف ورع امابج

 ما .( م .ج همت )



 م ع

 :( م١5١٠ ص نادلبلا حوتف ) باتك ىف ىرذالبلا لاقو

 نع ةعيهل نبا نع رافغلا ديع نع قرلا بويأ وبأ ىتتدح

 فلأ ىفلأ اهتيزجو رصم جارخ وربع ىج لاق بيبح ىلأ نب ديزي
 هأ 10 رم 0

 : م.١ ص رصم لئاضف ) باتك ىف ىدنكلا لاقو

 ( وربع ىأ ) اهابج ( ىناثلا ) لبقملا ماعلا ىف ناك ايلذ

 مأ .(م . جالا ) رانيد فلأ فلأ رشع ىثا

 : "م ص ١ ج سابا نبال

 رثع ىتثا اهجارخ غلف صاعلا نب وربع اهايبج
 مأ - ( ماء ابر ري ) رايد فلأ فلأ

 :(0 ص سئاتكلا ) هتعرات ف ىمرألا ملاص وأ لاقو

 رشع ىنثا ( رصم طبق ىأ ) مبثيج نم لومحتلا تاك
 ةيزج نع اجراغ ( م .ج برىو..رى... ) رانيد فلأ فلأ

 ما . اهلابعأو يصب دويلا

 ( راهزألا قشن ) باتك ىف اع م هاش فيصو نبأ لاقو

 : مب ص سأيا نيال

 ها .( م.ج بى... ) راتيد فلآ فلأ رشع ىنتا ( ةونع ىأ)



 ِ - 45- ا

 : اله ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاقو

 ها .( م.ج م/٠ءر/... ) رانيد فلأ فلأ رشع ىثا هنع هللا ىضر

 :( ؛+ ص ١ ج ةرهازلا موجنلا ) هباتك ىف نساحلا وبأ لاقو

 رانيد فلأ فلأ رشع ىتثا مالسالا ىف صاعلا نب وربع اهابجو

 هأ .( 6م .ج الرا رك (

 راشد نويلم رشع ىثالا غلبم نأ هركذ قبس ام حضتيف

 هريدقت يغش ىذلا غلبملا بير الب وه ( م .جابريع.ءر/ل..)

 هكح نم ةناثلا ةنسلا ىف ورمع اهابج ىتلا ةيزجلل

 دع ىف هريدقت ىف نوخرؤملا فلتخا دقق جارخلا امآ

 دقو . كلثب صاخلا مسقلا ىف نيبم وه م6 ةفيلخلا ذه

 : ىه غلابم ةنالث جاتنتسالا قيرطب كانه هنع انركذ

 محلا دنع نوب ةياور لع ءانب 6

 ماج ماكركتح

 ماج 1ر١ قوقعبلا ةياور ىلع ابن 6

 5: 0 ىرذالبلا ةباآور لع ان 6

 ةيرسجلا ىلإ ملاملا هذه ..رم لك ةفاضابو

 9 لصاحلا نوك ) ملج الرا ) ىمو

 ماجا مارحت لوألا ريدقتلا لع



 062 "ركع رك ىانلا ريدقتلا للع و

 ماج ١ /و عع لل كثلاثلا 2 2 و

 اذه دبع ىف رصم تاداربا نورك اذه ليعو

 غلابملا هذه دحأ ةفيلخلا

 دافع ريب ,راّمع فرم

 (م دهكمهز ه مم ةنس

 اولوت نيذلا نيدشارلا ءافلخلا ثلاث وه ةفيخلا اذه

 ةموكح سأر ىلع اربع ىقبأ دقو . معلص ىنلا دمب ةتالخلا

 مدقت ىف هيلإ نكرن دنتسم ىأ انيدإ دجويال هنأ الإ نيتتس رصم
 ةدملا هذه ءانثأ ىف ةيلاملا هترادإ ةجيتت نع ناب

 نب دعس نب هللا ديع لدتسا كلذ دعبو

 لمقي اك عيطلاب رمشف . ورمعب ةعاضرلا ىف هاخأ حرس ىنأ

 نم رثكأ ةيزجلا ىجو دجلا دعاس نع ديدج مكاح لك

 امل وربع ةيابج

 انتل هاور الدج ةفيلخلاو ورمع نيب كلذ راثأ دقلو

 : هصن اذه ( ١١١ ص رصم حوتف ) باتك ىف كلل دبع نبا

 ”هلمعتسا نيح دعس نب هللا دبع اهابجو : ثيللا لاق : لاق

 ( م .ج مر .ءر/... ) فلأ فلأ رثع ةعبرأ ناثع اييلع



 خود

 ندر هلا هقيف تأ نه ا ايا ورشا حياج لاقيت
 : ثيللا ريغ لاقو . اهدلوب متررضأ : ورع لاق لوألا اهرد

 هأ . ليصفلا تمي ل نإ كلذ : ورمع هل لاقف

 ىتلا ةفيلخلا انه دمع ىف ةيزجلا غلاب كلإو
 : نيخرؤملا وفلتخم اهركذ

 ىرصم هينج راند
 مر ٠/0 1ر١ ( 101 نص رصف جوتق ) محلا دبع نبا

 الرا م ار ل. ( مسي نص دلراذللا ) ٠ ىقوقمبلا

 *ر/ 4 ١ هر ر/ل ١١ ( ٠١ صادلبلاوتق) ... ىرذالبلا

 هر ع 14ر١ ( ١١+ نص رصم لئاضف) ... ىدنكلا

 ؟ر/ عع عل عل علل ( ص اسس نيرا اعوأ

 هر... ؟ رع ل٠. ( مح صراهزألاق شت) هاش فيصو نا

 هرم رمل ١ ري هك ( ١ ص ١ جروهزلا عئادب) سأبإ نبا

 روفزلا عمئادب ) باتك ىف ءاب ا ىدنكحلا لاقو

 :( "« صاح ج سأيا نبال

 نم نافع نب نامثع مامالا اخأ حرس ىنأ نب هللا دبع ناك

 قأو صاعلا نب وربع ابنع لحر رصم ىلع لوت انف . عاضرلا

 ابجارخ ىبج رصمب حرسلا ىنأ نبا رقتسا املف . ةفيرشلا ةنيدمملا

 ( م .جهر/ة١٠ارك..٠ ) رانيد فلأ فلأ رشثع ةعبرأ ةنسلا كلت ىف



 نافع نب نامثع مامالا ىلإ رصم جارخ لصو الف
 كدمعب ةحقللا ترد دقل : لاقو صاعلا نب ورميع ىلإ رظن

 هذه نإو . اهدالوأ تعاجأ نكحلو من : هل لاقق . وراي

 ىلع ىه امنإ حرسلا ىلأ نب هلا دبع اهدخأ يتلا هدايزلا

 جارخلا نع اجراخ ارانيد سأر لك نعذخأ هاف . مجاجلا

 ببسي رصم لهأل لصغ .(  اشرق وم.  يياند ةثالث ىأ )

 ها . لماشلا ررضلا كلذ

 مددع غلابلا صاخالا ةلاخلا هنمه ىف انذختا اذاف

 ورسم مينم ىحي ناك نيذلا مثو  اساسأ ةمسن نييالم ةتس

 رانيد نويلم رشع ةينامث ةبابجلا غلبت نأ ىنبي ناك - ةررجلا

 نوكي نأ بحي صقتلا اذِهف .( م .ج ف .مهعءر...)

 ائيدح مالسالا اوقنتعا نيذلا صاختأللا ةافاعم هؤشنم

 نييعت ىف اوفلتخا نيفلؤملا ءالؤه سرأ مدقت امم رهاظو

 مراكأ نزأ عمو . رطقلا نم ىلاولا انه هابج ىذلا غلبملا

 (م .ج م/6-١ رى... ) رانيد نويلم رثع ةعبرأ هنأ ركحذ :

 حرس ىلأ نب هللا دبع هابج ىدلا غلبملا نأ ىلع رخآ ناهرب انيدلف

 رثع ةعبرأ نوكي نأ ىنيني هنأو ء هفلس هابج ام رثكأ ناك

 ناهربلا اذهو . ( م .ج مر/ة..ر/... ) رانيد نويلم
 هركذ ىلع انيتأو ورمعو نرامثع نيب راوحلا نم راد ام وه

 انآ



 كلذ ف تييج ىرخأ غلابم ىلع رثعن لو

 فنروكملا غلبملا هريتعت نأ نورطضم نحتق اذه ىلعو . ديلا

 ةفيلخلا اذه دبع ىف رصم تاداريال

 (ماهه-) ماك. ةنس

 . قش ىف ةيمأ ينب ءافلخ لوأ وه ةفياخلا ذه

 ورمح ناك ( م 6١< ) ه ه١ ةنس ةفالخلا شرع ىقترا املو

 ةنس ىف فوت نأ ىلإ ابيف ىقبف . ةرم قاث رصم ىلع الماع
 دبع ىف ةالو ةثالث هدمب اهيلع بقاعتو . ( م دحس ) ه وس

 صاع نب ةبقعو نرايفس ىنأ نب ةبتع : مث ةفيلخلا اذه

 دلخم نب ةلسمو

 دبع ىف تاداربالا ةميق ركذ نم نيخرؤملا نيب نم دحين لو

 : امه نينثا الإ ةقلخلا اذه

 مالكلا دنع ( ه ج نادلبلا مجعم ) ىف توقاي (:)

 فالآ ةعست اهابج ةيواعم مايأ ىف ( ورمع ىأ ) ابيلو ا

 ها . ( م.ج ةرث.ءرء.ت ) رايد فلأ

 : لاق ( مو ص نادلللا ) باتك ىف ىرقعبلا 2(



 -م-

 ةيواعم مايأ ىف ضرألا جارخ غلبف الاجر ملسأ مث
 راثيد فلأ فالآ ةسمخ لاجرلا سوؤر ةيزج عم

 ها -( 2-0 سرع ءر ل.ل )

 كلل رقت مب رراعلس قر دب

 ( م الاال) ه وه ةنس

 . قشمدب ةيمأ يب ءافلخ عباس وه ةفيلخلا اذه

 هدبع ىف تداز دقو . ةعافر نب كلملا دبع رصم ىف هلماع #[:اكو

 ةماسأ جارخلا لماع ىلإ ةدايزلا هذه ببس عجري و . تاداربالا

 ساتلا ههرك اذإو * بلقلا ظيلغ عشج لجر وهو . ديز نبا

 .انه دبع ىف ماتأ ىذلا وه لماعلا اذهو .اديدش اهرك

 نآلا ةضورلاب ىذلا لينلا سايقم ءانب ةفيلخلا

 . نافلؤم هنع ملكت دقف داريالا امأ

 ( راهزآلا قشن ) باتك ىف ءاج م هاش فيصو نبا ()

 : لاق مب ص سابا نبال

 نب ناملس ةتالخ ىف رصم لماع ديز نب ةماسأ اهابج

 راند فلأ فلأ رشع ىنتا ؛ ىومآأللا ناورم نب كلملا دبع

 ء .( 0م جار رك 0 ١



 د جاب

 : لاق هح ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا (0)

 ناملس ةفالخ ىف اهابج ديز نب ةماسأ نإ لاقي

 راند فلأ فلأ رثع ىتفا غلب كلملا دبع نبا

 ْ مأ .( م .ج اربيل )

 راند ؟؟ر/.../... غلبم :نوكحي تإو
 ةفيلخلا اذه دبع ىف رصم داريإ وه ( م .جالرم ريل )

 ريس رلا هنو ره قزم

 ( م مءو) م وجب ةنس

 .دانفيي نيبسابعلا ءافلخلا سماخ وه ةفيلخلا ذه

 ىرخأ ةرم رصم تاداريإ تطبه هرصع ىفو

 :( ممسو ص نادلبلا ) باتك ىف فرقعيلا لاق

 سوؤؤر ةيزج عم ضرآلا جارخ غلف اهلاجر مسأ م

 راند فلأ فالآ ةعبرأ ديشرلا نوره مايأ ىف لاجرلا

 ها -( مءج جيفة )
 ةفيلخلا انه دبع ىف رصم داريإ نكي غلبملا اذمو

 اعم جارخلاو ةيزجلا نم



 -قهال

 هدولوط هرب رمصا :م ولع

 ( مده5ك ) هاإلا ةنس

 رصم ىلع 7 سلا لوأ َْق نولوط نب دم نيع

 ةصرفلا دجو امل هنأ الإ . دادغي ىسابعلا ةفيلخلا لبق نم

 حبصأ املو . ةتالخلا نع لصفتاف اهزاهتا .رع رخأتي مل

 ىلإ لالا اهلسري ناك يتلا غلابملا لاسرإ نع عتتما القتسم

 دانغ

 ٠ مقدم رقق ةلاح ىف ىو رصم مكسح لوت هنأ ربظيو

 ايلا تداعأ ةديدسلا هلامعأو ةديشرلا هترادإ تأ الإ

 ءاخرلاو راسيلأ

 : -م. ص ( سئانكلا ) هخيرات ىف ينمرألا للص وبأ لاق

 نب دمع دي ىلع ساعلا يب مايأ ىف رصم جارخ غلب
 . دهأ .( م .ج مر/ا 2... ) رائد فلأ فقالآ ةسخ نولوط

 ميو راح م ولج

 ( ممهه) مامب ةنس

 ركذلا قباسلا نولوط نب دمحأ نبا وه ريمآلا اذنه نإ
 3 ) ٠.١ ص رصم لئاضف 0 باتك ف ىدنكلا لاق



 هد قواد

 شيجلا وبأ اال رصم ةرامع ىف نولوط ون غلاب
 رانئيد فلأ فالآ ةمبوأ . ( هيورامخ ةيتك هذهو )

 هأ .( م .ج عر ءءرللل)

 ( راهزآلا قشن ) باتك ىف ءاج ا هاش فيصو نبا لاقو

 : مب ص سأيأ نبال

 داينشح أ" هللا يور ا دمي كفا سوو
 ها .( م .جا دنس )

 هذه ىف داريالا صقن ناكل غليملا اذه انربتعا ولو

 ةلج ىلع لدبال هنأ انيأر رف . ادج اريك ةريصتقلا ةدملا

 اذه ىف انديؤيو . تافورصملا دعب اهنم ىقبتام ىلع لب تاداربالا

 : اذه ىزيرقملا لوقو افنآ ىدنكحلا هركذام ىأرلا

 : هك ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 دمأ وب هيورامخ شيملا وبأ ريمألا هنبا اهابجو

 ءاخر عم ( م .ج ؟رو..ري...) راثيد فلأ فالآ ةعبرأ

 لك حمقلا ةينواوطلا مايآلا ىف معيب امبر هناف . ذئمايأ راعسألا :

 مأ .( اشرق ٠6 ) رانيدب بدارأ ةرشع

 رصعلا اذه دارإ ريدقت بحي مدقتام ىلع انو

 ( م.ج هك... ) راكد نيبالم ةعيرأب ٠



 سس قالاس

 يغلط همب رك ريت ولا مولع

 ( م و:50) مامسو ةنس

 ةيديضخأللا ةرساألا سأر وه ريمآلا اذه

 ( راهزآلا قشن ) باتك ىف ءاج 5 هاش فيصو نبا لاق

 | : مب ص سايأ نبال

 ىديشخالا جنط نب دمم ريمآلا مايأ ىف رصم جارخ غلب
 ما .( م .ج در. ) رايق فلأ فلأ

 ىف هنرعا © هزايتتا نع مسبلا اذهو
 .تافورمملا لع تاداريالا ةدايز هيورامخ ميه
  جارخلاب صاخلا مسقلا ىف كلذ ربظيس اك -اذه ديؤيو

 هدحو جارخلا نع هج ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا هركحذام
 عاملا اذه دبع ىف ىرخألا تادارتالا هوجو نتا يتنوذ
 ْ ْ | : لاق ثيح

 جم نب دمع ركب ىنأ ديمالا مايأ ىف رصم جارخ غلب 0
 ىو ( م .ج ذر/.ءر/..0) رائد لأ ىفلأ ديشخالا
 ما . هل اكلم تناك ىتلا هعايض
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 ىريسُم ربا روفأ :م ولع

 ( م كمل ) ماعمإب ةنس

 ةيديشخالا ةرسآلا ءارمأ عبار وه ريمآلا اذه

 : اهيل امو م. ص ( سئانكلا ) هخرات ىف ىنمرآلا ملاص وبأ لاق

 ابهاعفن عيجو ابعم امو رصم عافترا لسستشا

 ناكف ردقت ىديضشتخالا ذاتسالا روفاك ةكلمب ىف ةنسل

 رانيد فلأ نيعبس فينيو فلأ ينئامو فلأ فالآ ةثالث

 عافترالا نغ تاقفنلا ىف دمأزلا ناكو .( م .ج ؟رىوحجر.ل )

 ما -( م.ج د؟ءر/ء.. ) راند فلأ ىتئام

 : هه ص ١ ج هططخ ىف ىنيرقملا لاقو

 راتيد فلأ ةئامسمخ ىديشخالا روفاك مايأ ىف بتاورلا تغلب

 .نيروتسملاو ملا بابرآأل ةنسلا ىف ( م .ج س..ءم...)

 ةيشايلا نم الو شيجلا ىنرم دحأ مهيف سيل سائلا سانجأو
 ماص نب ىلع هل نسخ . لامعألا ىف نيفرصتملا نم الو

 هصقتني ايش بتاورلا لام نم رفوي نأ بتاكلا ىدايذورلا
 رخ هنيج كح لمعي سلج ةغاسف . ساتلا قازرأ نم

 يومف . هبامل ماقو لمعلا عطق نزأ ىلإ هب ديزي كاكحلاو هللقب

 ةئايلثو نيعبرأو عبس ةنس ناضمر ىف تام ىتح ديدحلاب ذئئيح

 . ءوسلاب سال طسوت نمل هللا نم ةظعوم هذهو
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 ( هلهأب الإ ءىسلا ركملا قيحي الو ) ىلاعت لاق

 ةريثكح ةديدش _.رحع تلزن روفاك تام الو

 مدق نأ ىلإ اهجارخ عضتاف نتفلاو ءانفلاو ءالغلا نم رصحمب

 زمملا هالوم رخكاسب برفغ غلا دالب . .رم دئاقلا رهوج

 مإ . دعم مي ىأ هللأ نيدل

 مآلا ميدل علا فرم

 ( مولهبوز) موسم ةننم

 نييبطافلا ءافلخلا لوأ وه ةفيلخلا ذه بتإ

 رصم اوحتفو برغملا دالب نم اوتأ نيذلا

 : هو ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 ةناتلثو نيسمخو ""درامت ةنسل جارخلا دئاقلا رهوج ىج

 افينو رانيد فلأ ةئاعبرأو رانيد فلأ فالآ ةثالث ( م هحح )

 ها .( م .ج مرءةءرلل)

 : م. ص ( سئاتكلا ) هخيرات ىف ىنمرألا للص وبأ لاقو

 وهو ) فسوي نب بوقعي دي ىلع رصم جارخ غلب

 ةفيلخلا اذهل اريذو ناك ىتلا سلك نب فسوي نب بوقعي

 وابق ه3 بج د لع رسم مق نا( عوج ) ةةقنر يقم عم انس بوش (9)
 لالحبشالا ةياغ ىف ىهو ابلخد دقو حم دك ةنم ويلوي <) ةنسلا هذه رخأوأ ىف ىأ ه مور ةتمس

 جارخلا مسق ىف حاضيأ ديرم كلذل ىتأيسو _. ةروكذملا ةنسلا ىف ةيابجلا هذه اهبحي نأ لقمي الف



 فلأ فالآ ةسبرأ :( « م ويب و مامسب ةنس دعب
 ماء( م0ج ؟/ علل )

 رقلاب زي زعلا فمع

 ( م وحح) ماعرك ةنس

 ءافاخلا ىناثو قباسلا ةفيلخلا نبا وه ةفيلخلا اذه
 رصم اونكح نيذلا نييمطافلا

 : م. ص (سانكلا ) خيرات ىف ىنمرألا ملاص وبأ لاق

 وه ) فسوي نب بوقعي دي ىلغ رصم جارخ ىهتا
 (ةفيلخلا اذهل اربزو قب ىذلا سلك نب فسوي نب بوقعي
 مل 0( م .ج ال لل )رايد فلأ فالآ ةثالث ىلإ

 دقق ”مأب محلا فوعم
 (ما 0 ه 111 ةنس

 وهو قياسا ةفيلخلا دعب محلا ىلوت ةفيلخلا اذه

 رصمب نييمطاقلا افلخلا كلاث

 ( راهزألا قشن ) باتك ىف ءاج اك هاش فيصو نبا لاق
 : مهو مب ص سابأ نبال



 هده

 رايد فلأ فالآ ةثالث هللا مأب مالا مايأ ىف اهابجو

 ها .(م :ج "عمرك 2.20 رايد فلأ ةئاهيرأو

 رقلاب رصنتسملا :فزمخ

 ( م ١و4 ) م ومب ةنس

 .نييمطافلا ءافلخلا سماخوه ةفيلخلا ذه

 .نرعع هاج دقو . ةيرق ةنس نيتس ةدم رسصم كح ىلوت

 : ىه اه ةفلتتع لاوقأ هدبع ىف داربالا

 : ٠٠١ و هك ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق 1

 نمحرلا دبع نيسحلا وبأ _ريدللا رصانلا ريزولا سمأ

 رهاظلا نب هللاي رصنتسملا ةفالخ ىف رصم ريزو ىروزاييلا

 (-م 251 ىلإ م 5.6١ - ه عمس ىلإ م وهو ةنس سم

 . تاقفنلا نم اييلع امو ةلودلا عافترا ردق لمعي نأ

 عيبا لسو هيلع امو هعاقترا ناويد لك بابرأ لمعف

 هيلع ظنق . نيواودلا مامز وهو سلجلا فتاويد لوتمل

 رانيد فلأ يفلأ ةلودلا عافترا دجوف هب هاتأو اعماج المع

 راند فلأ فلأ ماشلا هظظٍظ0ٌٍٍُْْ .(م .ج ارسل )

 فيرلاو : هسعافترا ءازاب هتاقفنو (م .ج ةععللل)

 ها . راسنيد فلأ فلأ ةلودلا قابو



 وا

 انه روكذملا ىتاثلا غلبملا نوكي نأ لوقعملا _رمو

 تافورصملا لع تاداربالا ةدايز وه رصم نع

 جابملا ) باتككح ىف ىوزخلا نسحلا وبأ ىضاقلا لاقو

 ٠١١ ص ١ ج ىزيرتملا ططخ ىف ءاج اك ( جارخلا لع ىف

 : هصخلمام

 ىلاجلا ردن شويجلا ريمأل تلمع ةساقم ىلع تفقو

 اهرمأ ىلع بلغو رصتتسملا ةفيلخلا مايأ ىف رصم مدق نيح
 ىذلا نأ ايف حرش نيدسفملا نم اهب فاك نم ربقو

 جارخلا نف ىدأت نراك ام ةلمج هيلع ترقتسا

 (مد١وسع) ةيلالملا ةئاعبرأو نيتسو تس ةنس ىف

 ةلامامتو فلأ ىفلأ ررزاك ء شوسيجلا ريسمأ ظن لق

 هيلع ترقتسا ىذلا نأو .(م .ج ار كمر ) راند فلأ

 ( مو.و٠ ) ةيلالملا ةئاعبرأو نينامتو ثالث ةنسل انيع ةلجلا

 ها( م٠ج دركمح لل. ) راتيد فلأ ةئامو فلأ فالآ ةثالث

 للاب ىلعتسم ا فام

 ( مالؤ١١ ) ه ؛وم ةنس

 هدعب ةفالخلا ىلوت دقو قباسلا ةفيلخلا نبا وه ةفيلخلا اذه

 رصمب نييمطافلا ءافلخلا سداس وهو

 © ' :ه4 ص + ج رصم رابخأ ) باتك ىف رسيم نبا لاق



 كح عدل

 لمعب ( ةفيلخلا ذهل اريزو ناكو ) لضفاللا ىمأ

 فلأ فالآ ةسمخ ءاجو كلذ لمعق . رصم رايد عافترا ريدقت

 ءارهآلا لصحتم ىتزاكو ٠ ( م٠ ج مرء..ر...) راثيد

 ها . بدرإ فلا فلأ

 ىوتحت تناك بدارألا نم ةينكلا هذه ىرأ انضرف اذاف

 أشرق «ه بدرالا رابتعاب اهم حق بدرإ ه.. ري... ىلع

 ريصعش بدرإ ه..ر... ىلع ىوتحتو م٠ جاله

 تناك ء م ٠ ج ؟؟هر... اشرق ٠+ بدرالا رايتعاب ابنت

 ةسمخ هبواستام ىلإ هتقاضابو . م ٠ جس... اهم ةلمج

 م٠ جا مريس. ري... لصاحلا نوكي تاينجلا نم رائيدلا فلأ فالآ

 0 ولا اع فسح ا دازركلا "لق فو

 رقلا ىيرل ظفاحلا فرم

 ( م ١١49 ) ه.5056 ةنس

 رصعب نييمطافلا ءافلخلا نماث وه ةفيلخلا اذه

 1: ص ٠١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 ىضاقلا اهابج نأ ىلإ ( رصم ةيابج ىأ ) ترصاقت مث
 ىلإ اصلاخ انيع ىسينتلا ىصاعلا موصعم نب مركحلا وبأ قفوملا

 رانيد فلأ قامو رايد فلأ فلأ . فلكلاو نؤملا دعي لاملا ثيب

 (ما١1ه ) ةثايصخو نيعبرأ ةئنس رخآ ىلإ ( مدج مر



 ؛رصعلا اذه ىف تاداريالا نم هركذ قبس ام اصخلم كيلإو

 تاداربالا ! تاداربالا 0
 ةيرصملا تايينجلاب | 2 يهئاندلاب ظ ماخلا وأ ةفيلخلا

 هير اند ل نا
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 هيلع 1 1 تعر/ ل مإ ءلم نافع نن ناع وة

 ةرثة.ءر/ 01 هراء لل نايفس ىنأ نب ةيواعمه ود

 سراي ل ر/ يأ هةر اما ه١ دوا »اذ

 بريء أ ١م. ريع. كلملا ديع نب نايلس د

 ء/ةتير/ أ ةر/...ر...إ ديشرلا توره وة

 سلة أ 22000 نولوط نب دمحأ ةموكح

 وا 1 اوراس سس هيورامخ وة

 اروح. أ سر/مم ري... .ىديشخالا روقاك د

 مريت سر/ع.ءر/ل.إ هللا نيدل زعملا ةقالخ

 مرعي لأ ةريتيرمااءلا ها ها د 0 ْ

 اروع نإ سر عمر لإ ل. للاب زيزعلا د

 هرم رن سرع رمل | هللا نمأي مالا د

 ايده... ؟/معل...] للي رصتسملا وة

 اروح جرا مر ال رماامأ حو 2

 سرع... ةرثه.ءر/ء..أ...هللاب ىلعتسملا 1 ا



 تاداريالا تاداربالا - |

 ةيزيصملا تاينحلاب | ضال | لااا ةيسفيخلا

 مر طرب وي هةر ع ١ رك هام ىويالانيدلا حالص ةموكح

 7600 اان ل هر 0[ 20. سيرفس رهاظلا 2

 : يبف تافورمملا ىلع تاداريالا ةدايز امأو

 : ل ييناندلاب ةدايرلا | ملاحلا وأ ةفيخلا

 020 ا ا ا
 همر م | ءرت.يرا..ا... دمج ديشخالا ما[

 000 م..ر...|.ىديشخالا روقاك »د

 عر ار ءءء عالم هللاب رصتتسملا ةفالخ

 اري ءر/ ..(.. هللأ نيدل ظفاحلا د نابع

 نيدابتلا لفنلا
 نييناّمعلا رصع

 ( ماوالدم ) ه 151 ىلإ ( م 1هزال ) ه ومب ةنس نم

 ةلكلس كو لع انآ 31 هت ىرطضم اننهأ ىرغاتإ
 سربيي رها لاو ىويآلا نيدلا حالص ىتم وكحو نييمطافلا ءافلخلا



 بد جهال

 ها .ةيمطافلا ةلودلا تضرقنا ىّتح دحأ ةيابجلا هذه اهحي مل هدعب مح

 ى يل نا ميلا عرض :مولمع
 ( م حاوج ) ه همو ةنس

 ةيوبآلا ةرسآلا سسؤم وه ناطلسلا اذه

 : مل ص أ ج ىزيرقملا ططخ ىف ءاج 5 لضافلا ىضاقلا لاق

 رقتسا امب قاروأ ةئامسصخو نيئامثو سمخ ةنس تاددجتم ىف

 نيرشعلاو عبارلا رخآ ىلإ باذيع ىلإ ةيردنكسا نم دالبلا ربع هيلع

 (م ١١م ةنس ريوتك ا *”) ةئامصخو نينامو سمخ ةنس نابعش نم

 سبجلاو راكحأللاو ةيتاويدلا لاومآلا باوبأو روغثلا نع اجراخ
 ىف اهل نيعي ملو اهءامسأ تدروأ حاون ةدعو طابقنمو طولفتمو
 ةلالثو فلا ةئاهسو فلأ فال ةعبرأ ةلمج نم ةريع ناويدلا

 هأ (١ م٠ ج ءلوحرثمحت ) ارانيد رثع ةعستو افلأ نيسمخو

 : تناكذ هدبع ىف روغتلا تاداريإ امأو

 ىرصملا هيتجلاب هداربإ | راتيدلاب هداربإ رغتلا

 ةهعر ءمس | م٠٠ روسو |ةيردتكسالا رتثىحاوض

 18 ا | جب يح نقد

 افرام | هور دع ماس فارما

 هجرس < | مممروعم عومجملا



 قنا دج

 لصاحلا نوكحي ركذلا فتآلا غابملا ىلإ اذه ةفاضابو

 ( م ١ ج مركذهر/ ءى4 ) ارايد هروح ركام

 الإ ابلك رصم تاداريا ىلع لدتال تناك ناو ةميقلا هذهو

 كلت نم ريكأللا ءرجلا نوكح# ابنآل ركذلاب ةريدج اهربتن انثأ

 اتح تاداربالا

 ىرارق رثسلا ىسرسب رفاطلا مولع

 ( ماح090ب ) ه هاك ةنس

 ةفورعملا ةرسآلا كولم سداس وه كلما اذه برإ

 ةدايز رصم تادارإ هدبع ق تداز دقو ٠ ةيرحبلا كيلاملاب

 ةديسع َْق جارخلا عاضمترا لإ كلذ ف بيبسلا عجريو . ةرهاظ

 ارانيد ؛١/هحدر/همو غلب هدحو جارملا_نأ نيتي هنم ذإ

 ( م٠ ج هرثةمحرت و م0١

 ىف لاق ذإ سايا نا الإ كلمل اذه نعائيش وري لو

 : ( محك صر ج روهزلا عئادب 0 هباتك

 ىرادقدنبلا سربي رهاظلا كلملا مايأ ىف رصم :جارخ ىج

 هأ١(م .٠ جال... ) راتيد فلأ فلأ رثع ىبنا ناكف



 م '

 كلذ امو . نيينايثعلا رصع ىلإ طييهنو ةريثك انورق ىطخت نأ
 تأ لو اهلك ةرتفلا هذه ىف تكحس فساآلا عم خيراتتا نآل الإ

 ةرع طبهتس انثأ ىلع . نرآلا هجلاعن ىذلا عوضوملا ىف ءىشب

 ائعوضوم صخيام دحين ىح رصعلا اذه ىف ير

 :( 0م. و ,و ص ةرئاسلا بك اوكلا ) هباتك ىف ىركبلا لاق

 جارخ غلبم نع هريغو فنراودلا ةبتك ضعب تلأس

 ةرشع قام لاقق ( م ١5 ) فلأو نيثالثو سمح ةنس ىف رصم

 ( م٠ جار/ء مح س راتيد ارى رك. ..)  فلأ ةئامةرك

 راند فلأ ةئامس ةيمورلا رايدلاب ةيناثعلا باوبتالل روج ابنم

 نيفيرشلا نيم رحلل فرصي قابلاو ٠ (م ١ جا مهءر..0٠ 9

 ىب راكبلل ىتأيام فالخ اذن . اهب ركاسلاو اهب قجانصلاو
 ةضشقأو لافبو لامجو ليخ نم مداقتلاو مدخلا رم ا

 ةمايقلا مويل مالسإ راد ابلعحجب لأ للاعت هللا لأسف . ركحسو

 ها .نيمآ

 رصم ةيلام نع هترك ذم ةمدقم ىف عوزؤبع فيتسا لاقو

 : ( 7"ةو صا١ جارصم فصو باتك )

 ةرادال ةصاخ ةطخ عضو ىف لوآلا ملس نراطاسلا عرش

 . نمز اجتق هدمب هتلجاع ةينملا نأ ريغ ٠ اهتموكحو رصم

 هنبا نأ الإ . مالا لمعلا اذه مام] نود كلذ لاهل ريسي

 اذه دبع ىفو . هيف عرشام متأ هدعب ةفالخلا ىلوت ىذلا نايلس
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 نكلو . رص ةيماظنلا جحئاوللاو نيناوقلا عضو مث ناطلسلا

 ىعرتست ةداع ىهو اهف هيبآل تناك ىلا تاحوتفلاو تاراصتالا

 امل يلا ةيرادالا مظنلا ابعرست نرأ نم رثكأ بوعنثلا راظنأ

 انرآلا نييرصملا تلعج « مهشيعم لاوحأ ىف ريكالا ييثأتلا

 عضاولا ناملس ناطلسلا امأ ٠ املس ناطلسلا الإ تورك ذاال

 ها . مهتسلأ ىلع هركذ ىتأي ابلقف هلع نوريسي ىتا نيناوقلل قيقحلا

 تاداربالا باوبأ فلتنع فيتسا نيب ةمدقملا هذه دعبو

 : لي امف ابماقرأ كل لمجبن اتأو . اهضاو انييبت

 0 0 تاداربالا عاونأ
 ةيرصملا تابينجلاب | تاكنر فلاب ل ل
 اري هنري مذ | برع هكر قيال اتيعو ادقن جارخلا

 35 000000 فاقوألا|

 اةربوج | ٠ ميعرتو وأ تانوحشملا ىلع ةيرض

 امالركادخ | هرعت راج مم ممم مم كراملا

 فاذا ةريدجفإ . ىرخأ ةيككرج موسر

 مر رسم هكر ل ةعونتم موسر

 1 ادر/كعةهأ ملل مازالالا بئارض

 قمل اطر هما نمل م ةيزجلا

 اري سراة اب | سار كرت كل... ةلسجلا

 ايف تيبج يتلا ةنلا ركذي مل فيتسا فرا عمو



 : هن[

 .نرم ةيرقلا تاونسلا ىف تيبج اهنأ انيأر رف تادراالا هذه

 ىننرفلا لالخالا

 ةنامورلا ةيروطاربمالا خيرات ) 01ططددو نوييج لاقو

 ناطلس اهبحي ناك ىلا تاداراالا ةمبق فإ ( 7 ص د ج

 ةعطق «رلغ..رل... تغلب ىضاملا ررقلا ىف رصم نم ايكرت
 ىواست ىهو ريتاند تناك عطقلا هذه نأ مجرت نحنو . بهذلا نم

 مل جا ارق ركل

 عسانلا نرقلا ىف بتكي ناك خرؤملا اذه نأ امبو

 ناك ىذلا رثع نماكا وه هنع هون ىذلا ترقلا نوكحيف رثع

 رصعلا اذه تاداربإ نع انبدل نوكي ركذام ىلع ءانبو

 :ىه غلابم ةثالك

 : رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ىف

 ىرصم هينج ١ // م١... رانيد ١ث ىركملا

 : رشع نماثلا نرقلا ىف

 » » هربا سره ب تاكئرف مارا هرم .. فيتسا

 "0 ارك راند رك نوسج



 عباسلا لصفلا
 سن رفلا رصع

 (م زمن1) ه د5 ىلإ ( م زلوم ) ه ؟واو# ةنس نم

 طخحخأ اهتيلام تناكو رصم ىلإ ةيسنرفلا ةةمملا تلصو
 .للدوضغ ىف ثدحم ملو . اهضرات نم رصع ىأ ىف تناك ام
 داز لب ىلام مدقت ىأ اه ةلخلا اهتضق ىتلا ةريصقلا ةدملا

 ال أ نقل هيكل ةاراتملا نبك سلوا ايضاواكألا
 ىف ةيسنرفلا ةلمحلل ىنرحلاو يملعلا خيراتلا ىف ءاجام كيلإو
 : 890 ص :؟ .جاوصع

 ديد جبتل هبح هيلإ هيحوي أامب لمعي ترابانوب عرش
 رصم ىف كارتالا انس يتلا نيناوقلا تناك دقو . حالصالاو
 نم نوفي اوناك سانلا مظعم نأ ىتح ةكحم الو ةمثالم ريغ

 بعشلا لالذإ اوداتعا نيدلا كيلالاو . ةيمومعلا بئارضلا عفد
 تراباتوي امأ . ماظتلاب لالخالا ذه ممريضي ناكام هقاهرإو
 ماظنلا اذه عضوب ىنع دقف اعرشم ناك ايزاغ ناك اك وهو

 نأ مزضف . ةاسقلا جمحلا كوك نوكي نأ هنكمبال هنأل
 ماعلا ريدملا 20دنووءاونع جليسوب ويسم ةنواعم رصم ىلع قبطي

 هلذي دوبحم لوأو . ةيلاملا اسنرف ةموكح نيتاوق ضعب ةيلاملل
 ليجسنلاو ةيريمألا كالمأالل ةحلصم ءاشنإ ليبسلا اذه ىف



 تا

 ةينطولا ةيعمجلاب وضعلا 2اانعد نايلط ويسم ابئاضعأ نم ناك

 ٠ ةلدودلاو» نواجمو .٠ مدعتزدصم رئايلابو ء.اقباس ةسنرفلا

 ةءافكح ةحلصملا هنه ىف ترفاوت دقو . ىدنفأ ىفطصمو ؛ طلمو

 ىلع تيبج ىلا ططخلا تدعأ ىتلا ىهو اعم نييرصملاو نييسنرفلا
 تناك نإو ليجستلا موسرب تيم ىتلا ةددجلا بئارضلا اهاضتقم

 راقعلا ىلع بئارض عقاولاو ةقيقحلا ىف

 ادمتعم راقع ىأ دقع نوك الأب ترابانوي ماوأ تضقو

 نأو . ةررقملا موسرلا هنع تعفدو هليجست ىرجأ اذإ الإ اح

 حبصت لجست ملو نيعم ممز ايلع ىضم ىلا تاراقعلا

 ةموكحلا كالمأ _.رم

 رحل ةلئاع بئارضب ىرخأ نيناوق ردصأ دقو

 تالدايملا ىلعو « ءايحألا نيب تابحلاو اناصولا ىلع اهضرف ليجستلا

 ةعاشملا كالمآلا عيو ةيكلملا لقنو عيلا دوقعو

 رايكتتسالا قوقحو رضاحملا ىلعو « اهلع. ةديازملا قيرطب

 .فنامطلا دوقعو جاوزلا دوقعو تاراجمالا دوقعو
 تاقافتالاو ىرشلا ل يجسدلاو رفسلا ةزوجأو تالكؤتلا دوقعو

 ملا ماكحالاب نالعالاو ةيراجتلا

 قدي ل هنتارشلا نم ةيزطلا ةلنانلا قع ةظسازيو

 . ريسيلا رزللا الإ ميلا ايلئاط تحت عقوو الإ رصم ىف ءىث

 هذه ىف رطيسملا حورلا ىه بئارضلا ضرف ىف ةفغرلا تناكو



 ىدملا ةعساو دعاوق عضوا ةاونلا تناك ابنأ حواي يتلا نيناوقلا

 ضرف دقلو ٠ ةيروطاربمالا نيناوقلل اساسأ دعب ايف تنضا

 صقنت تناك انكحا بئارضلا هذه عفد مبعيج رصم ىلاهأ ىلع

 ها . اهريغ نع ةيصهأ لقت ىلا رردملا ىف ايسن اصقن

 تلبوق تاداريالا ةيمتتت تعضو ىلا تاماظنلا هنهو

 اذهو + اكس امعهقو هدنع تحعقوو ةهاركلا دشأب بحشلا .ره

 دلب ىف ىنجأ حتاف هلمدي "ىش لك ىف اماؤد لالا وه

 لاشتشالو . دئاوفلا نم هيف ىركي اهم هرمأ ىلع بواغم

 اهوماقأ ىتلا ةدملا رصقو رصم ىف مركرم مغدت نيييذرفلا

 ةيلاملا تاماظنلا هذه نم ريثكح ذيفنت نم اونكمتي مل « اهب
 ةيدج ةقيرطب ذفني مل ابنم هوذفت ىذلا نأ ىّتح

 ةيدايتعالا تاداريالا نأشب تاياورلا نم انيلإ لصوام كيلإو

 : ىرصملا رطقلا نم نويسنرفلا اهابج ىتلآ

 فصئم ةحل ) فيئسا ونعم ل0 راموج لقت

 : ىنآلاك تناك م 1الدك ةنس ف رصم تاداربإ نأ ) 52000

 | ب 1 تاكنرفلاب اهتميق تاداربالا عون

 مكح /كلا## | ؟؟ ره سرك سسفأ للم انيعو ادقن جارخلا

 بيعي |« هرج لل ليجست موسر

 ةةرؤحا' | ؟؟ركهةمرراب.هأ هدعب لقت



 ! ةيرصملا تايينجلاب | ! أ تاكترفلاب اهتمبق 5 تادأ ريالا عون

 ةقر/ مسك | ا ر/دلم /وسملا لل 3

 هرج | مره حرصبم ا ١ ىضارآلا راجيا موسسر

 ديت اراك

0 
ٍ 

 | ةةركذحا ا 6

 ارا رم 000
 ا

 هعرقكم | ؟ر/عدعرلا دالبلا خياشمنم ةعوفدم 0 1

 فرحلا بامصأ لع بك ٍ

 ؟ءر/ هذ ا
 مال < ىلا يل ا ا لا ل معا 0

 | .١ سركوم» | ؟رر دمع هسوأ ..مللالم تاكوكسم |

 يع ؛در/وبو | ةضفلاو بهذلا ةغمد موسر

 اريح“ هاك زر راق ةلمجا

 ( ٠١م6 ص سيلويويله ةعقاو دعب رصم ) عرمتو هيلير ركذو

 ةنس رخآ ىهو . بيرقتلا هجوي مام. ةنس ىف رصم تادارإ

 كب دارمم فراكو . ة6عممات وئيم دئاقلا ةرادالا بف ىلوت

 عتتماف « ىلبقلا هجولا رم ربكاللا مسقلا لتحم تقولا كاذ ىف

 ىرخأ ةبج نم تطبهو « هنم بئارض ليصحت كلذ ببسب

 رطقلا ىلغ ابورضم _تراك ىذلا راصحلا بيس كرامجا تاداريإ



 اه -

 : اهركذ ىتلا تاداريالا غلابم هاهو

 ةيرملا ناينيباب | تاكنرفلاب اهتميق ١ ١ تاداريالا عون
 كرش | "ريت تر/ ةءأنممملل ةيراقعلا بئارضلا

 ١١ه ريابب ه مر علا عل ةررقم ريغ بارض

 نرد تبرأ لعند
 ببر او. 9#/ .ء 000

 7 / / ْ 1171000 1 1 0 ءانصلاو

 ترج ظ ةهيفرإ عملا رم تاكوكسم

 ارقي هاه ظ 02 ,كرامج موسر

 هيج | ذره ءر/ لجأ ةيريمأ كالمأ

 كالملا ارض
 مهرب سابع اري ع عر ل ه«يزجو 1

 2000000 كيب دام

 ملا راو ؟ةر/ ءءء ل ةلمجملا

 رصم رم _:رويينرفلا ىج غلاملا هذه ادعو

 امسج اهغليم ناك ةبيرح تامارغ

 نماثلا لصفلا

 ةيولعلا ةيدمحلا ةرسأالا

 ( مودم ) ه سو ىلإ ( مام. ) هز١09 ةنس نم



 ىلع رمت ىلاولا
 ( م اهئ ) ها و56 ةنس

 فرش امل نراك ىتلا سه هذه انترسنأ بنرإ

 عصري كلذ ىف لضفلاو . زيرعلا انتطو مدقت رصع حاتقا

 انه روكذملا خيراتلاو . ىلع دمع ملظعألا اهسسؤم تاداشرإ ىلإ

 لدت تارامأ هيلع تدب امل هنآل . هنكح ىنس رخآ خيرات وه

 ؛ ىهاررإ ىركبلا هنبا هفلخ ةيقعلا هاوق فعض ىلع

 انرثعام كيلإو . ةيلاتلا ةنسلا ىف فوت نرأ ىلإ اضيرم وه قبو
 : ىلاولا اذه دبع ىف رصم تاداربإ نم هيلع

 رصم خيرات رصتخع ) هباتك ىف ة[هههن» .نراجتام ركذ
 ةردقم م ١م.١ ةنس ىف رصم تاداريإ ناب ( ممه ص + َج

 نأ رابتعاب ةيرصم تابينج ىلإ اهتميق انلو- دقو . سايكألاب

 : ىه اهو تابينج ةسمخ ىواسي سكلا

 ةيرصملا تابيتجلاب اهتميق أ تاداريالا عون

 ةحار/ | 0 ةيراقعلا ةبيرضلا

 ا 0 لالغلا حابرأ

 ظ اةهر/ع لع ألا ليتلاو ريرحلا د

 206 ..دوجلاعي و



 ثاداريالا عون

 0 هلابقام

 0 ريصحلا عيب حابدأ

 525277111 زرآألا د

 252ظ 9 نورطتلا د

 01 ادوصلا و

 000 ململا 2,

 25ظظةئ<ة ةيهذلا طوخلا د

 1000 كرامبا موسر

 1310 تاكوكسملا

 0 لئاوسلاو ململا دئاوع

 حيذلا 0

 0000 0 لئاوسلا 2

 .. ةلدتملا ةريحبن ديصلا داريإ
 .ةرهاقلاب كامسألا عب دئاوع
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 | ةيرصملا تاييجلاباهتميقأ ١ تاداريالا عون
 | مصل | هلام

 0 تاكرتلا دئاوعأ |
 ةزرع م تاع ةيلاملا تويبلا »
 مر/... (قاوسآلاو تايراسيقلا »

 رك كمل اول وما ع ةيرجلا

 ةنرتدبخا ايي وم توفل كازع
 مر اطوخد دنع بولا م |!

 مم هاف ةرهاقلا

 ا/اوحرمال..١ | ةلجلا

 ىرخأ باوبأ دجوت تناك هنأ . تنامنام دازو

 ملا نرابللاو ليفلا 2 وم راكا لم تادارالل

 رصم لوح ةماأع ةرظن ) هباتك ىف كب تولك ركذو

 م ١م ةنس ىف رصم تاداريإ تايب ( ؟.و و ؟:م ص جا

 لإ انك لير دنيانا ري اقر 1 تاكو رملا .ةوم
 : ةيرصم تابينج

 ةيرصملا تابينجلاب ابتمسق تاداربالا عون |

 ار طك رك ةيالال | لس ل ةيراقعلا ةيرضا |



 | ةيرصملا تايينلاباهتيق |." تاداربالا عون

 اري ءمعرثوع» | هليقام

 ندرك 0 6 سفنالا ةيرض

 سر/ءمك |... م ا ع تا ةيزجلا

 هرا/ك 2غ تاكرتلا دئاوع

 كمن 0100000 ىثاوملا 0

 ارثمم»+ |قاوسالاو تايراسيقلا د

 مرىلعصأ4 |. ىهالملاب نيفرتحملا د

 مركاال+ |... ةضفلا كبس وه

 فرع |. ... ..ليضتللا 5

 ري ةلزاملا ةريحبب ديصلا د

 تررحك |. نا نان مللا د١

 لير 6 بوبحلا د

 اذهر/ث4:5 |... كرافخلا موسر

 ايتن 5 لئاوسملا دئاوعإ

 46 ظ : ىكماتللا 0

 ْ كالماإلاديص وه
 راب سب

 فتروراق ةريحي
 عرف ٠ |... . . لالقلا حابرأ

 برا مرثؤدع<  |هدعب لقت



 سا/ه

 ةيرصلا تاجا تاداريالا عون ظ

 "رك هر كا ادفع

 ] ١ رك كك | .... تاوركحسملا حابرأ

 هالك كالا 1 م ل ةعقآلا د

 ترا | م رئارجلا د |

 معبر ار هس د ةغوبدملا دواجلا »

 هرم ْ ظظ1200 ريصجلا »

 رك رك ورا جلا | ؤ

 ..0لنرع اطوغ موقت رم ةحفصلاب ءاجو

 م ؤم59 ةنس ىف رصم تاداربإ نأ م ا1همإب ةلنس

 ف .(م .ج "رك رك ) سك وعم 1

 تاداريالا هذه تادرفم موقتلا اذه ىف ركذي

 ثالث تاداريإ انيدل _ح:روكحي مدقتام ىلع انو

 : ىهو ىلع دم ةيالو ىف تاونس

 ا
 ارا ترا ماملا

 "رك 1 ركل ماو

 مر ةبهءرك | مدمق#



 ل وزنا ىسابعو مهألاربا ءرابلاولا

 ( م امم5) ه ضل. ةلس

 نكمي الف رهشأ ةثالث الإ مدت مل ممارإ ةيالو نإ
 داريإ ال نيعي تأ

 نرسم ٠١ ص ىف انرثغ دقف لوالا سايع ةبالو امأو

 ناب ىلع نينح كب سجرجل ( بئارضلاو نايطألا ) .باتك
 ء م ا١هلإبو ىلإ ؟مهأ ةنس نم ةلصفم ريغ رطقلل تاداريإ

 اذه مح نم طقف نيتريخآلا نيتتسلا تاداريإ ابنيب 1#رم ركذ

 : ىه اهو ىلاولا

 ةيرصملا تابينجلاب اهداريإ | ةنسلا

 . مرا رك ١ مام

 "رار 0١ 0 مامم#

 ركذي ل ءاصحالا ةحلصم فنايي تا ثيحو

 نايب نع انذخأ دقق م ؟هه.. ةنس نم ءادتبا الإ رصم تاداربا
 ليعمساو ديعس ىدبع ىف رصم تاداريإ اضيأ كب نينح سجرج



 ها

 ربعس ىاولا

 ( م ارمكعس ) ه زوو ةنس

 ىلاوا اذه دبع ىف سيوسلا ةانق رفح لمعلا أدتبا

 : ىنألاك هنكح ىنس ىف تاداريالا تناكو

 ةيرصملا تابينجلاب اهداريإ ةنسلا

 رك م 1465

 را م اممم

 رار ٠م 1405

 رار م 1407

 ار رك ١ م 1404

 "رار ١ م امهؤ

 "را هر ماه

 ار ١ 6م امك

 عمرب ءم رك مالعحا

 ليعمسا قونرخملا

 ( م امله ) ه )995 ةنس



 - ا -

 . هيكح مايأ ىف سيوسلا ةنق رفح ىبتا دقو .ةيرصملا

 : ىنالاك تناكف ثتاداريالا امأ

 ةيرصملا تابينجلاب اهداريإ ةنسلا ..

 هةر شر مادخل

 هر شار ١ ما

 هرم ١ مالخكم

 هر هز م١ مالمكك

 را ماامحإل

 هر عاطل م امك

 ةرالههر/ ١ م امكذ

 هرفي ١ مام

 هربا ١ مااهالا

 ارا را ماخاب

 هر اريدك مامص

 ةراكا ا رك كح مام

 ٠١ / هكر كه ماهم

 الرد ارامل مااخإمت

 هير هر ماامالال

 ار هذ مر اخ م ام

 مر برجل م اهو



 - مه

 ,قيفون ىرئرم ا

 ( م اهكع) ه س.و ةنس

 غال نجس كارز ايفل قانا حا
 هكح ىتس رخآ تناك ىلا م ذمكو ةنس ىه اريك اقليم

 : اهتاداريإ ناي وهاهو

 ةيرصملا تايينلاب اهتميق| 2 تاداريالا عون 2|

 ةريهيسرمو يبد |(ةررقملالاومألا) ىضارألا بئارضأ

 او قا كا لا كساس اا ليختلا دئاوع |

 00 كالماألا م

 سوير/ جس لل ىرخأ ةررقم لاومأ

 064 كراملا موسرا

 نامل 00 حالا دئاوع

 نفل ةيلوخدلا تاداريإ

 ه.ر/ءمج | ةيركسلا ةمدخلا نم ءافعالا موسر

 مقطر ليجتلاو ايناضقلا موسر

 ؟هرثمكام ل 5 ةغمدلا موسر

 ةعر/قل# | كامسآلا ديص مسر

 ابرثريخر/ هوج | هدعب لغت



 ب ١

 ةيرصملا تابينجلاب اهتميق تاداريالا عون

 الر/ةمههرةدح | هليقام

 ”ورموسملا | لينلا ىف ةحالملا دئاوع
 ؟همر/ةملا |....رئاملاو ىناوملا ةحلصم موسر|.

 ةةر دكا م االم شم ماما ةعونتم موسر

 - |( ديدحلا كسلا لام تادانيإ
0 0 

 ١مم | ةيويدخلا ةتسوبلا رخاوي تاداربإ

 0 عبي نم ةعونتم تاداريإ
 ؟بريد47  |ادوقتلا راثتساو اهريجأتو ةيريمألا

 ١ر/يمسو ري وك.. |ةلمخلا

 ىلاثلا ىمابع ىررفلا

 ( م14 ) ه رجب ةنس

 تنل لو فج راع نق يعم أ انا اذ
 امسلظع افلم م ىووى؟ ةسس ىف هدمسبع ىف تاداربالا



 : اهناي وه اهو

 تادا ريالا عون

0 

 (ةررقملالاومألا) ىضارألا بئارض

2 

2 

 0 ةعونتم يئارض

 ديرلاو ديدحلا كك سس تاداربإ

 ” كالمألا عيب نم ةعونتم تاداربإ
 ل راهتساو اهريجأتو ةيريمألا

 ظظ07 0100 . حلا دوقلا

 ةلمجخا

 ةرمل كرب اب ظ
 ا

 | هراكر/ ا

 لي

 ميكر

 عروب راب هال

 اراب هر لا

 تضل

 كارل

 ركع

 را

 الر ا

 - ةر/ااكر كال“

 اريابمومج رك هاب

 اابر/ هذه راب وج



 بلال

 لمأط نيسمع ,ناطلسلا

 ( م و5١ ه ومسع ةنس

 اذ مح ىنس رخآ ىف امظع انلبم تاداربالا تغلب
 : ىنآلاك تناكف م اوا١ ةنس ىهو .نزاطلسلا

 ةيرصملا تايينجلاب اهتميق| 2 تاداريالا عون ظ

 03464 ىضارآلا بئارض

 لضمه 0 ليختلا دئاوع

 مويركمطلا |..لل.. ال كالمألا و |

 ف ا كرامجلا تاداربإ

 ا1ةريكءالال | علل 0

 اراب ري هكه لل ليجستلاو اياضقلا موسر

 ١٠ريال |........ ىركسلا لدبلا ا

 سمسم لل 20

 هر/مكالا |.لمل ل . . ليلا ىف ةحالملا 2

 هد 0 ةغمدلا وسر

 ةالر/ هلا اخ و لا ةعونتتم وه

 اال هيج رمح

 ةر/ هلا را يجب هن رخلتلاو ديدحلا ككس تاداربإ

 | هدعب لقت



 | ةيرصملا تابينجلاب اهتميق تاداريالا عون

 اا/ءوعريسم» | هليقام |

 ْ 0 حبي نم ةعونتم تانابل

 ا 00 30 ظ «ررسر/يوحم 1 راهتساو اهريجأتو ةيريمآلا
 طا

 اخر ةابالر لال 3 ةلملا

 لونا داٌوف كللا

 ( م اكسو ) ه ومو ةنس

 ايظع افلم رصم تادارإ اهيف تغلب ىثلا ةنسلا تإ
 لوآلا داو ف كللملا ةلالجلا بحاص ةرضح اهشرع ىلتعا ذنم

 تاداربالا ناي وم اهو . م وو,. ةنس ىه برآلا ىلإ

 ةيرصملا تابينجلاب اهتميق تاداريالا عون |

 ظ
| 
 ةركا مطر الا  |ةلرث ام ةيممتم ىضارألا بئارض



 ب مي8--

 تاداريالا عون

 كالماللا دئاوع

 كراجلا تاداربإ

 رئاتملاو "قاوم لا 2

 ىركسعلا لدبلا د

 ةعونتم يئارض

 ديدحلا ككسلا للاصم تاداريإ

 فارغلتلاو ديرلاو |

 نم ةعونتم تاداربإ

 اهريجلأتو ةيريماألا كالمألا

 .لا رفخلا موسرو دوقتلا راهتساو

 ةفذجلا

0 

 ةيرصملا تايينجلاب اهتسيق
 ا

 هر رار دما

 نربالرك هك

 ١ رك ويحرك دبجاب

 ركع

 ة؟ رابعه

 درك همم

 ١ ١ ةركابوع

 ار هينا ركاب

 مرير

 1ظ 1

 هرج هابل ١ مه

 الر م نر مق

 رك 5 36 رك لا



 ب مود

 ابيف تغلب ىتلا نينلا ىنألا رايلا ىف صخلنو

 نم ماع لك هبع ىف املظع افلبم رصم تاداريإ

 :لعدح ةرسأ

 | تاداريالا | تاونسلا ماكملا |

 0 ا ىلع دم ىلاولا

 36004 لل لولا سابنغ »

 0 0 ديعس 1

 500 ماما ا 22 ليعما ىويدخلا

 ١ / وسخر عد ١ امهقأ |..مالل قيفوت و

 اال/ماهرمابوس |ماكقكا# لل قاثلا سابع وة

 اذر/وصبرصبو | مدق55 |.... لماك نيسح ناطلسلا

 ؟"رلك ؛ ؛"ريك لالا ١ اوم"م |...لوآلاداوف ود



 للك تع

 تاداريالا مسقل ماع لامجا

 ريقلا اناني

 ةيرصملا تاهينجلابتاداريالا ماكاو روصعلا

 ةنعارفلا رصع

 هكر جر لع  [ء..ميماثمثتب ىموم نوعرف

 5220004 اص نب سرادن

 طع ةء رك لخ  |ءمم لمة ءمبتم اتيرخ نب نكلك

 هكر ءةر/ ت6 |ء.يميةمرةبمتم لوآلا نوعرف

 اة ء عر وم |ةل. ثمة ءمبمتم ةنعارقلا رصع

 اة هرج |ءلممللل فسوب وعرف

 اك ء رك |ءل مم مملة ممبلم رصم نوعرف

 ةفر/ ةءعر/ نم [ءلمملءاثممممتب رصم زيزع

 هوددر ثم 11 وفاك ديلولا نب نايرلا

 ةكاطلا رض
 مر ب ةهر/ عج | .م.ا.ءةيمتل فلداليف سوميلطب

 240 ا ثيلوأ سوميلطب

 نامورلا رصع



 4م

 ةيرصملا تابنللاب تاداريالا ماكسحلاو روصعلا

 اد د مياس وحك لقره
 يوتا 1 سس يال نوفل

 برعلا رصع

 هر ءا حركت ْ باطخلا نيرمع ةفالخ

 اير رك »م هاه ه٠

 ترك »اه » م

 70000 .نرافع نن: نرايثع ةفالخ

 هر عع ل .نايفس ىنأ نب ةيواعم 2

 مر عر ل » » )» » »2

 260000 .... كلملا دبع نب نايلس د

 ظ 0000006 ديشرلا نوره د

 ظ 500 مك نولوط نب دمحأ ةم

 000 00 هيورامخ د

 ظ ارهككرل لل | ىديشخالا روفاك ود

 روزانا. منكم هللا نيدل رعملا ةفالخ |

 ظ م م» » » ١

 ْ روب ٍْ ا هللاب زيزعلا د



 | ياا

 ةبرصملا تاهينجلاب تاداربالا ماكحلاو روبصصعلا

 هر رف ١ ياطجلا هلا رمأب م احلا ةةالخ

 0 هلل رصتتسملا »د

 اروح ل م » »

 مصرس م/م |ءلبءمبلم هللاب ىلعتسملا »د

 سر "ظلي لي .... ىلويآلا ندلا حالص ةموكح

 24020042 سريي رهاظلا » آ

 ىلع تاداريالا ةدايز ْ علا |

 ةيرصملاتايينجلابتافورصملا 25220272007

 هونجمل اريدع



 | ةيرصملا تابينجلاب تاداريالا ماكسحلاو روصعلا

 نيينامعلا رص

 ار ةمخ رت لل ل ىركسلا نع القث

 ارب نر 200000 1 ز 0 فيتسأ 23 »

 اريك ةء/ ا |ءلمء لملم ب فنويج »و

 نيايسنرفلا رصع

 ١ راس يري اس 100 فيسا نع القث

 مارك ولو 2ظ57 7 8 هير 25 »2

 ةيولعلا ةيدمحلا ةرسألا

 عر وهتك. مام ةنس ىلع دمخ ىلاولا

 هراوير... | موهمس م لوآلا سابع د

 سراب ابر 2.6. | مامككلا >> ديلعس

 ريموت | ماهو د ليمعسا ىويدخلا

 ١ ريل هج قبرك مامكا ) قيفوت وه

 دالي هركب وس | موونع د ىلاثلا سابع د

 ؟ةرييمبر/بب# | مودحك > لماكنيسح ناطلسلا

 ةةييةدروكا | موحج. جلوآلاداؤوف د





 -5 كلن

 ناثلا مسقلا

 ةحتافلا لودلا هيلع ةيلوتسملا لاملا وأ ةواتأالا

 ل ورا لصفلا

 سرفقلا ةمروكح

 ءابنأ خيراتا دروأ ىتلا ىلوآلا ةموكححلا ىه هذه نإ

 ةموكح تناك دقو . هيف بتكن ىذلا عوضوملا ىف ابنع

 سوسكحملا وأ ةاعرلا امأ . ةّتقحب ةينجأ رصم ىف سرفلا

 نيينطولاك امل مبكح ىف اوناكف لبق .نرم اهونكح نيذلا

 بناجالا ال

 ةموكحلا هذه ركحذ دروأ ىذلا دجحولا خرؤملاو

 نوكي نزأ دب الو ءم .ق ؛ه. ماع كلذو تودوريه وه

 تقو رصم راز هنأل رداصملا قثوأ نرم اهرابخأ قتسا دق

 هباتك ىف نأقلا اذه ىف هبتك ام كيلإو . ىسرافلا لالتحالا

 : : 4١ ةرقفلا م ج

 نيبوللاو رصم نم سرفلا اهذخأي ىلا ةواتألا تناك

 .فنراتيدم اهو ) ةقربو ( ايرج) اتنريسو امل نيرواجملا

 ةسماسلا ةيسرافلا ةمطاقملا ةيبولو رصم عم نيتدودعم اتاك



 ةضفلا نم فنرالات *”.. هردق اغلبم (  نيحلا كلذ ىف

 نم داصيام نمت اضيأ ابنم دْخْوِي نراكو .( م .ج اها

 نع الضف '''لالفلا نم ةيكو سيروم ةريصح ىف كاممآلا

 ىهن لالغقلا ةيلك امأ . ةروكذملا فنرالات *.. )| غلبم

 ةطبارملا ةيسرافلا ةيماحلل ةنوؤم تناكو ريدم مث...

 هأ . ال ةدعاسملا ىرخاألا شويجللو ءاضيبلا فنم ةملقب

 هباتك رم قاتلا ءزجلا ىف تودوريه ملكت مث

 : لاقت سيروم ةريخ ف كايماللا لوصحم نم 6 155 ةرقفلا

 رجفتيال ةفاج ةريحبلا ابيف ةعقاولا ضراآلا نبإ

 ( عرت) لوادج ةطساوب لينلا نم ابيلإ ىنأي لب طق ءام اهلالخ نم

 ةيقابلا ةدملا ىفو « اييلإ ءاملا ىرحي ربشأ ةتس ةدص يفف

 لصحي هجورخ دنعو . لينلا ىلإ عجريو اهنم جرخي ةنسلا 1مم

 ةضفلا نم دحاأو هالات هردق داربإ لع ايموي كلملا

 انيم #:ريرثع ىلع الإ لصحيال هلوخد دنعو .( م .ج حك )

 ها .( م .جا» ىأ اكترف ؟مي. ىواسي رادقملا اذهو )

 ردت تناك سيروم ةريحخم نأ مدقت ام جتنتسو

 ريدقت ىلع اموي ١م ةلم َّق 6م .:ج مور هج هردق اداربإ

 للفلل ىلا بحب يغاب ةراق ءاع مز كاع ويه كلا عطل سب ىلا
 لوصع رمت ىلإ نيفلبملا نيته ةفاضابو (  م .ج 161 ر'# ء + ) ايأ نالات اسد ٠ اهنمت

 ةعطاقملا ةوانأ ةلجج نوكت أيس اكم .ج هال / ال6 ملبموهو سيروم ةريمب ىف ديصلا

 ىأ هعابرأ ةثالث نع لقيال هنم رصم بيصت ناك م ,ج ه4 / 971 هردق انلبم ةساسلا
 ايرق مج 5/1



 6 هل ديت
 ةدم ىف م .ج ١؟رووعم هردق رخآو . موي لك ىف ابيتج علو

 موي لك ىف اهينج 7١ رابتعا ىلع ةنسلا نم ةيقابلا اموي ودسلا
 م .ج هءريم١ ةنسلا ىف اهداريإ ةلمج نوكت كلذ ىلعو

 ابدرإ ورع ىواستق ممقلا نم نميدم ؟؟ءر/... لا امأ

 ابنت نوكحي اشرق مه ب اهنم بدرالا انردق اذاف . اييرقت
 نوكي اهضعب ىلإ ةمدقتملا ةثالثلا غلاملا ةفاضابو ' م .ج ١ ١ركدحم

 تناك يللا ةواتألا غلبم وه انهو 2 م .ج ماةرثلاك ابعومج

 اهركذ يتلا ةسداسلا ةعطاقملا نم ايونس ابيبجت سرفلا ةموكح

 اهدحو ابنم ذخؤيام لقيال ناك يلا رصم اهني نمو تودوريه

 م.ج 1؟ةري.مب غلبم ىأ ريدقت لقأ ىلع هعابرأ ةثالث نع

 ىناثلا لصقلا

 .رامورلا ةموكح

 م لوم ىلإ م .قاءوو ةنس 1مم

 ملو هسفن سطسغأ اب ديتسا رصم نرامورلا حق امل

 ىلع ةِيلاملا اهتدئاع دوعت هتيببو هب اصاخ اكلم ابلعج لب

 اذه ناكو نيينامورلا ماكحلا ةفص هل تسيلو اسأر هيلإ عجري



 5ع 0

 سطسغأ عقد دقو . ةينطولا دايعالاو تالفحلا عيمج ىف هلثمي اولا

 هريغ .ىنرع فرطلا ايف ضغ يتلا ةذاقلا ريبادتلا هذه ىلإ

 ةيرورض هلالغ تناك ىنذلا ملقالا اذه ةسايس ةيمهأ رم ةآرام

 ردصم ناك ماملا ىنرحلا هعقوم نأ نع الضف * امور نراكسل

 هسفن جاشلا ةمالس ىلع لب ابتيئاطو امور ةئيكس ىلع مئاد رطخ
 ملقالا اذه كاح راث اذإ ايف

 تراصو . هل اكلم ةسلاطبلا كالمأ تسمأ ريبادتلا هدبمو

 اذه نع الضفو . ةصاخلا هتارخ ىلع افقو ابنم ذخوت ىلا بئارضلا

 ىوذ نايعألا ىلعو حويشلا سلجم ءاضعأ ىلع ءدب ءىداب رظح دق

 ابهتاالو ىف نيع 5 ءرصم ىلإ باهذلا ةلاعلا تاماقملا
 هب اصاخ هدنع افظوم هريتعاو ءالبلا دعأ

 نيب 1م ةيقيرفاو رصم يتيالو راك دقو

 نيتفلكم انوكتت ملف . صاخ رايتعا ةينامورلا ةيروطاربمالا تايالو عيمج

 جتاوحم مابقلاو ةلتحلا شويجلا نيومتب تايالولا مم اههريغك
 مث امور ةنيدم انومت نأ اضيأ امهيلع اك لب طقف نيفظوملا
 نمزلا نم كلذ دعب ايف ةينيطنطسقلا

 امور ةنيدم احق _.رم ىلفت تناك اهدحو رصف

 + ج ]ه56مالع فسوي باتك عجار ) نيشأ ةمرأ ةنف

 .نم ىدم نويلم نيرشع ابيلإ ابلسرت ىلا ةيكلأ تناك ( مح ةرقفلا
 مير ءازل5 التمر روتكف سولبر وأ باتك عجاد ) سقلا



 _ هول

 وأ بترإ ةرة..ري... ىواست ىهو ( ىلوألا ةلاسرلا

 اشرق مه بدرالا رمس رابتعاب اهنم اييرقت بدرإ مهءر٠.٠
 اهذخأي ناك يتلا لالتلا ةميق وه غلملا اذهو ما. م.م...

 رصم نم زامورلا

 ددع ردقت نرأ كاليتسالا اذه نرم اننكمو

 رصم ىف داتعملا نأ كلذ ةقيرطو . نيحلا كلذ ىف امور _:راكس

 ( حق بددإ اي ) ربشلا ف حق ةيو صن لك كلبتسي نأ

 ىلعو ةدعاقلا هذه ىلع ءانب ةنيدملا كلت .ناكس ددع نوكحف

 ةمسن ارب. ري... وه نيتقباسلا ةيكلاو ةدملا

 قانويلا ماعلا بوعش ) هباتك ىف ]. 8ءاوءاد شولاب . ح. ىريو
 ىدم نويلم نيرشع اهردق غلابلا لالغلا ةيكأ نأ ( مو ص ىتامورلا

 اهدحو رصم اهردصت مل روتكف سويليروأ اهركذ ىتلا

 راحبلا ءارو ىلا دالبلا عيمج نم تردص لب

 تلاتلا لصفلا

 نيبطنازيببللا ةموكحح

 ما 55١ ىلإ م موح ةنس نم

 نرامورلا دبع ىف رصم ) هعيمنوم هيفير مكت

 : لاقف ةموكحلا هذه نع ( ١ه# ص



 سباو دس

 ى-ضقي اموسرم لاتقاصاءعم .ة#تناينتسوج ردصأ

 ةينيطنطسقلا ىلإ ابلسرت نأ رصم ىلع ىتلا لالغلا ةيك نزأب

 امي ل تاز قدور د بورصا درا ذه هيفا ف
 م٠٠ ج مهءر/... أشرق مو بدرالا رعس رابتعاي

 دياةعانلا وكلا قب لوما اوس را ىو

 رخأتي م ميرغتب ربظي ام ىلع فلاسلا موسرملا ىضقيو

 اهردق ةمارغ لامهالا بس لالقلا ليصحت ىف

 بدارأ ةثالث لك .رع ( ىرصم هينج ) بهذ ىداص

 ها .ابليصحت ىف رخأتي

 : ؟مبس ةحفصلا ىف لاقو

 ليثلا ضافخنال اعبت رثكتو لقت رصم ىف بئارخلا تناك
 نمو .ةدحاو لاح ىلع ابف رقتسنال تناك كلذلو . هعافتراو

 ةررقملا لالغلا ةيك ىف صقن ثدحي نأ رئاجلا نم راك انه

 ةيكلا ىف كلذكو بدرإ م..ر... ىهو ةينيططسقلل رصم لع

 دسي نأ كاذ دنع مك احلا لع بفراكو . ةيردنكسألل ةررقملا

 ةبيرض نم ابميق مصخي مث لاهالا رم اهبلطي تاناعاب صقنلا
 دعب ايف دقنلا

 نم تغلب دق ابنم رفمال ريبادت كلانه دجوي براكو

 ةيطنازيبلا ةموكحلا هيد تناكام اهوشنمو . اريك اغلبم ةمارصلا

 لوانتت ملو . ةمصاعلا ف فوؤملا عيزوت ةلأسمب ماتهالا نرم



 ةسفلا 0
 ماجلا نراك ىتلا دقتلا ةيرض ىأ ىرخآلا ةيبرضلا زييادتلا هذه

 تاقوأ ىف ابحنم ناك ىتلا تاليجأتلا ةيلوتسم ”بع هدحو لمحتي

 هئاضقنا دنع نيعت ددمحم تقو كانه ل ركب مل ثيح « ابليصحت

 ةيرض ىف لهاسلا اذ هو . هلام نم انم رخأت اه زجح

 ةبيرض ىف ةيهاتخلا ةدشلا ةأطو ع احلا نع فقخ دقتلا

 ريك ءانع الب لالفقلا صقت دس عطتسي هلمجو . لالغلا

 ةقيرطلا هذ بو . ىلاهألا .رم تاناعإ ىلع هتاليتساب كلذو

 .تارخأتملا عيمج ىلع ءاليتسالل مزالسلا تقولا ربدي فتاك

 لالقلاو دقنلا تيرض ليصحت ةموكحلا هيلع تمتحولو

 لب كلذب مايقلا هيلع لاهحسال دحاو ترآ ىف

 ءابعأب عالطضالا ىلع مدقي رم دجتال ذئدنع تناك

 كتاطاحملا هةاسمةاا جرش ضرفلا نو سينفع محلا

 اًضيأ ببسلا اذهل منم دقو . ةينيطنطسقلا نيومت ةلافك ةنيابتملا

 موسر عفدب افلكم نراك ىذلا ةيردنكسالا كراج مزتلم

 توكي ال ىنح بهذ ديوص مري... غلم ىرجشلا

 اذه نأ عمو . لالفلا نم لسري ام ريخأت ىف رذنع ىأ هل

 رصم ىلع هضرف لب ناينتسوج ةنازخ نم جرخب مل خللملا

 هأ . ةسظع ةحئم هنإ هنع لوقي ناك دقق اًضرف

 ةرادإ ) باتك ىف 38 جمسننااعمل د رايور ةسنآلا تلاقو

 : ( ٠١٠١ ص ةلظنازب دبع ىف ةيندملا رصم



 7 - هيل

 لالغلا ةيك ةطنحلا ةصنال ىف نيطتطسق ددح دقل

 ميظنت محلا ىف هؤاافلخ لوتو ةينيططسقلا رصم ىلع ةررقللا

 .ةفقيقحلا ىف ناك نإو ١م متر موسرملاو . هدعب نم املاسرإ

 | ميغي هنأ الإ ىونسلا نيوقلا ةرادإ ىف ركذي ارييغت ثدحي مل
 م١... اهردقو « نحشلا موسر» ةامسملا ةيرضلا نأ هنم

 اهردق حمقلا نم ةيك ى1#رحشل ةصصخم تناك بهذ وس

 ردق ىذلا لايكملا عون حاضيإ برود مر...

 ؟ىدم وأ بترإ وه ليف .ددعلا اذه هب

 ىأري ذخأ ىذلا ةةدئاط1ه5 0ءادع رزلج سايتم لوقي

 بترالا وه انه لايكملا فتإ ة6هيسوعم نسمع

 نيع وه ١م متر موسرملا ىف دارمل لايكملا نأ حوليو

 ىوسللا نيوقلا ةرادإ وفظوم هلمعتسي ناك ىذلا لايكملا

 تانايبلا نم ذخؤي هنأ ريغ . لالغلا نم نيلومملا لخد ريدقت ىف

 ىف ىدملا نوامعتس اوناك مسهأ ىدربلا قاروأ لع ةرطسملا

 سويتومأ تنوكلا ليكو نرأ م ءةهلاخلا هذه

 ةيك لاتكي ناك هبيطب هكالمأ ريدي ناك ىذلا ةصسودهةنوو

 بسح بقرالاب هذ يس ضرأ وعرارم اهدر وب ىلا حممقهلا

 نكل . ىدملا ىلإ دعب ايف اهوحب .فنزاك هنأ الإ . دالبلا ةداع

 نيوقلا لصحم عم قافو ىلع وكيل كلذ لمف هنأ نظي الأ

 ؟ ىونسلا



_---- - 
 ليكو تاباسح نراف اذه عمو . لمتحلا نمل كلذ نإ

 .نأ ىلع ةجح ذخت نأ اقلطم اهدحو يفكت ال سوينومأ

 دعب امس ال رصم ىف ةررقملا ةيمسرلا ةدحولا ناك ىدملا
 اوناك ميهسقتأ نيفظوملا برأ ىرخأ صوصن نم ملع نأ
 #٠ مقر موسرملا ىف دوصقملا ليكحلا نأو بترالا نوامعتسي

 هريغ نود بترالا بير الب وه

 وأ بتارآلا نيبالم ةينام نان ركذام ىلع ةوالعو

 باوصلا ىلإ برقأ ىدم .سرويلم نيرشعلاو ةعبرآلا ىرخأ ةرابعب
 ةيرظنلا هذه ةمص ىلع ليلدلاو . ىدملا نم نيبالم ةينامث رم

 ىلإ لسرت ىلوآلا ةيروطاربمالا دبع ىف تناك رصم كأ وه
 ايونس ىدم نويلم نيرشع امور

 دق هطنازي لهارع نوكي نأ اريثكح دعبتسلا نمو

 امورل ابتيعيت مايأ هيلع تناك امع رصم ءابعأ اوففخ

 ديحولا همجو لغاشلا هلغش ناك ىذلا _1:زاينتسوج مهنم صخالابو

 هتيروطاربمال ةعباتلا تايالولا نم دئاوفلا نم عاطتسا ام لك رج

 ىدريلا قاروأ ىلع تبتك ةطوبضم تاناي تدجو دقلو

 درو دقو . عوضوملا اذه ف ةشاد ةجح اهنأ ربظي

 مهسامتمب وياطتأ اهتدعاق يتلا ةقطنلا نأ قاروألا هذه ىف

 ايو .ايوتس ابترإ هزريوبع ةيردنكسالا ىلإ لسرت تناك

 تاصخلم ىف روك ذم وه امسح دبسجوي فاك هنأ



 ,ادن وهاس

 ةيرصم ةقطنم نينا ءاهز 0ءمرعمد لع ربوع ىسرقلا جروج

 ىلا لالغلا ةيك ىلع لوصملا انتكمي مدقتام ىلع ءانف

 كلذو .بيرقتلا هجوب ايونس ةينيطنطسقلا ىلإ رصم ايلسرت تناك

 ةريومسسر/وب. جتتبق قطانملا ددع م. ىف ايترإ هحر/ولإ برضي

 زوحجيال هنأ ربظي انه نمو . ايدم ؛ةرع ورب. وأ ايئرإ

 روكذملا نييالم ةيناملا مقر نأ انلاي رطخي نأ اقلطم

 ءاملاسرإ ررقملا لالفلا ةلجج اناي +٠ مقر موسرملاب

 ىدملا هب دصقي

 تمزلأو رصم ىلع تضرف تلا لالفلا ةناعإ تناكو

 ايلعلا رصم نيب ةمسقم ىوتسلا نيوقلا ةرادإ ىلإ اهمدقتي
 تناككف ةيول امأ . كيناطسغأو ايداكرأو ةبيطو لقسلاو

 ها . ةناعالا هنه نم ةافعم

 بئاص ةحرؤملا هذه ىأر نأ ىز رو

 الب بترالا هب دصقي نيباللا ةينامت مت .فنأو ديدسو

 ىدم ..نرويلم نيرثعو ةمبرأ ىواست ةيبكلا هذهو . عازن

 .هيير هركذام فعض ىأ بدرإ ةرو..ريء.. لداعتو

 جاتتي بدرالا هيواسيام اشرق مم ىف ددعلا ذه برضيو

 | ما- جا هايل

 : اهو رصعلا اذه ناقلعتم ناغلبم نذإ. ايدل نوكحيو

 6م . ج محمل هشر لوق ىلع مانت



 هدد , :
 3 * جا ماء درايور ةسئألا لوق ىلع ءانب و

 يارا ليصفلا

 ةيرعلاةموكحلا

 ( م ١هز5 ) ه و؟؟ ةنس ىلا ( م ةؤئ ) ه م. ةنس نم

 مدايقس ىأ نب ري واعم فمع

 (م م١ ) ه و. هس

 ىنوقعللا لاق . قشمد» ةيمأ يب ءافلخ لوأ وه ةفلخلا اذه

 ش ش : ماب ص + ج هخمرأت ىف

 ها . ريسيلا ,ىثلا هيل اهم لمحي صاعلا نب ورمع فاكو

 اباسح هبساح نأ أش مل ةيواعم نأ لمتحلا نمو

 : فلؤملا اذه لاق مث . ةيلجلا مدخلا نم هل هادأ ال ارظن.اقيقد

 ىف قرفي ناكف ةيواعم ىلا لاملا لمح ورع تام الف

 ها.( م.ج٠1ءر/..). راتيد فلأ فلأ هيلا لمحو مهتايطعأ سانلا

 كلا ربع ىب ماسه قرم

 ( مالو# ) ه ٠م ةنس

 قشني ةِبأ ىب ءافلخ رشاع وم ةفيلخلا اذه



 بيع 4و اكل]

 نب هلا ديع ىعدي رصم ةيابج ىلع هلماع تاكو

 ىذلا وهو ةِللاملا هتردقب فرع لجر وهو يباحبجلا
 ةفيللا اذه دبع ىف رصم ىضارأ كار

 : همم ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 صاعلا نب وريع دعب ىأ ) اهدعب رصم جارخ طحنا
 نامزلا عم داسفلا ومتل ( حرس ىنأ نب دعس نب هللا دبعو

 ىلق بورحخلا عوقوو ضرآلا رثكمأ ىف بارخلا نابرسو

 فالآ ةثالثلا نود الإ ساجلا ىب ءافلخو ةيمأ ون ابحي

 دبع نب ماقه مايأ الخام ( م جارك فلأ

 ةراعلاب رصم لماع باحبحلا نب هللا د يبع صو هتاف كلما

 .ةرثك هصقات دعب ردصم جارخ نم ربظي مل هنا لاقيف

 ىلإ  كلملا دبع نب ماه ةفالخ ىف امدحأ نينققو ىف الإ
 ها١ فولوط نب دمأ ةرامإ ىف قاقلا تقولاو - لاق نأ

 كاهف رصم رم تنحخأ يتلا غلايلا امأو

 : نوفلؤملا ابنع هلاقام

 .. (مس ص كلاملاو كلاسملا ) هباتكح ىف ةبذادرش نبا لاق
 .ىفلأ ةيمأ ىنب مايأ ىف باحبلا نب هللا ديبع امابجو

 ةئامامو افلأ .ريرثعو ةئالثو فلآ ةلاهبسو فلأ

 ها - ( م . ج ؟مدسورتس.+ ) اراتيد نيثالثو ةعبسو

 : ١١6( ص ةسيفنلا قالعألا ) هياتك ىف هتسر نبا لاقو



 دعوؤو امج

 يفلأ ةيمأ ىتب مايأ باحبملا نب هللا ديبع امهابجو
 ارانيد نيفثالثو ةعبسو ةئامامثو فلأ ةئاعبسو فلأ

 هأ (.١ م. ج درع مع )

 نبا نع هو ص و يب هططخ ىف ىزيرقمل_ لقو

 : لاق ةيذادرخ

 فلأ ىفلأ اهابج باحبملا نبا نأ ةيذادرخ نبا ركذ

 نيثالفو ةعبسو ةئامامثو افلأ نيرشعو ةثالفو فلأ ةئاعبسو

 ناق هنم مد اذهو . ( م٠ ج ارك سو رمح ) اراتئد

 لهأ ةيطعأ دعب قشمدب لاملا تيب ىلإ هلام وه ردقلا اذه

 ها . ابقلكو رصع

 ةمبق الإ فذإ وهام نوفلؤملا ءالؤه هركذ ىذلا غلبملاو

 قشمدي ةفالخلا ركرم ىلإ لسرأ ام

 ىباثلا ههاورم فوم

 ( ماله. ) ه ومس ةنس

 ناكو . قشمدب ةيمأ يب ءافلخ _..م رثع كلاثلا وه اذه

 لاتحاو بعاتملا ىلع اروبص فراك هنآل راشملاب بقي

 قاضلا

 مسقلا ف ( ؟.5 ص ةكراطبلا خيرات ) نينومشآالا فّتسأ ىور



 د ا؟+#غ جيم

 ليئئاخيم ابنآلا ةايح ةريسو ةسينكلا خيرات رم رشع عباسلا

 رصم تاداريإ ريدقت ىف هنأ « نيميرالاو سداسلا كريرطلا

 .ىب ءافلخ رخآ راملا ناورم ةفالخ ةياسن ىف ةيونسلا

 غلب ؛ ىمابلا هللا دبع حاقسلا ةالخ ءادتاو ةيمأ

 راثيد “؟..ريء.. تافورصملا دعب قشمدب لاملا تيب ىلإ لسرأام

 (م0.٠ج دم ل

 روصُملا دم ىربرم ا فب

 ( مالممز هارحح ةتس

 داني سايعلا ىب ءافلخ ثلاث وه ةفيلخلا أذه

 ة(مو ص سئانكلا ) هخيرات ىف ىتمرآلا ملاص وبأ لاق

 .ىدبملا ةفالخ ىف ( م ببو ) ةئامو نيتسو نيتثا ةنس ىف

 هفلأ فلأ رصمب جارخلا دقع نييسابعلا نم روصتملا كنا

 راشد ةئامسقخو افلأ نرشعو ةيامثو فلأ ةئامنامتو

 ها.( ماجد ياهلا )
  ةواثآلا غلبم وه اذه نأ نيبلا حضاولا نمو

 دبع ىف رطقلا نرم لسرأ ىذلا غلبلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ندقلا اذه ىلع ديزي ىنألا ةفلخلا



 ب وهدد

 ريسرلا ءدو رف فريم

 ( م مءو ) ه وم ةنس

 دادقبب سابعلا يب ء.افقلخ سماخ وه

 :( مك ص كلاملاو كلاسملا 0 هباتك ىف ةيذادرخ نا لاق

 رصم ىلع المع .ناكو ) ىسيع نب ىنوم اهنم لمحو
 فلأ ةئامو فلأ ىفلأ سابعلا ينب ةلود ىف ( ةفيلخلا ذهل

 50 م 316 0 ( راشد فلأ نينامتو

 ( ١١٠6 ص ةسيفنلا قالعألا ) هباتك ىف ةتسر نا دكرو

 هصنب قباسلا خرؤملا هلاقأم

 لوقلا ذه هد ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا ركذو
 : لاه احوضو الا دان كحل اضيأ

 ىمثاحلا ىنيع نب ىسوم ( رصم نم ىأ ) اهنم لمحو
 ( مج درسه رانيد فلأ ةينامتو فلأ ةنامو فلأ يقتلأ

 مأ . فاكلا رئاسو نّوملاو ءاطعلا دعي ىتنمي

 ,ومأملا فرع

 ( ممسع ) ه مم ةنس
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 : ٠٠١ صا ج هضرات ىف نودلخ نا لاق

 لع ديلا دع ني دمحم نب دمأ طخ دجو

 ىحاوتلا ععيمج نم نومأملا مايأ دادغيب لاملا تيب ىلإ لمحبي ام

 ( الصفم هركذ دقو ) ةلودلا بارج .رم هتلقن

 اهنم لمحت امع ؛هو١ ةحفصلاب رصم مامأ ركذ مث

 : خللملا انه روكذدملا دبعلا ىف دادفبب لاملا تب ىلإ

 راشد فلأ نبرشعو راند فلأ ةناعستو راند فلأ فلأ

 (.م :جارت عري 0)

 قلاب ررتقم ا فمع

 ( ماوس ) مهام. ةنس

 دادغيب سابعلا ىب ءافلخ نم رشع نماثلا ةفيلخلا وه اذه

 ةصنصو جارخلا ) هباتك ىف رفعج نب ةمادق لاق

 ( ملاقألا ) لامعألا نابأ نأ دمب ( م ص ةباتكلا

 رادنقمو هدبع ىف ةيمالسالا ةكلمملا اهنم .:روكت ىلا

 : هصئام لاملا تيب ىلإ هلاسرإ اهنم لك ىلع اضورفم ناكاع

 عضتري امو تاعافضترالا غلابم نم هانمدق ىنذلاو

 تفتلنال اناصقن ضعبلا صقتيو تقولا اذه ىف ىحاوتلا ضعب

 ةعاضإو طبضلا ةلقب عقو امنإ هنآل هيلع لوعن الو هيلإ



 سال هأل/

 اضيأ هليس هذيف هنن عوشملا قابلاو . مزملا

 مامأ ,ه١ ةحفصلاب ايف ءاج هركذا# ل ةصالخب ىتأ مث

 راستيد فلأ ةئامسخو فلأ ىنلأ غلم ةيردنككحسالاو رصم

 6 ار هور ع

 اذه هدبع ىف لسرأ ىذلا ةفيلخلا مسا ةمادق ركذي لو

 ردتقملا ةفيلخلا دبع ىف ىفوت خرؤملا ذه نأ امبو . خللا

 ةيديشخالاو ةيولوطلا نيترسآلا نيب يتلا ةرتفلا ىف هللاب

 ةفالخلا ةعبات ةيالو رصم هيف تعجر ىذلا تقولا ىف ىأ

 ىلوألا ةرسآلا دبع ىف ةلقتسم تناك نأ دعب دادغيب ,ةيسابعلا

 روكحذملا ةفيلخلا دبع ىف ىج غلبملا اذه نأ ىرق

 ىسماكلا لصفلا

 نيياُععلا رصع
 ( م ذالده ) ه 1١1 ىلإ ( م ذهاب ) ه هس ةنس نم

 انباتكل ىننرفلا لصالا انبتك اهدنع اندنع نكي م

 . نيردنم ىوس رصعلا اذه ىف ةواثألا غلم نع اذه

 ابنم نينا . رداصم ةثالث لع كلذ دعب انرثع دقو

 لو . طقف ةواثالاب صاخ ثلاشلاو ةواتالاو داريالا ناركذي

 هذه عبط ءانثأ ىف ةنيدجلا رداصملا هذه ىلع اتروثع 0



 ساهرا

 هيلإ دتبن ' اتاإل كانه رخآلا ركذ أاتتافو تاداريالا مسق

 . انه هتابثإ نم ادب رن لق . هعبط نم غارفلا دعب الإ

 : ةسخلا رداسصملا هذه كيلإو

 طزعئم معالم ا/دلاع لاف“ الد ورتيب - ١

 ىركحلا دا#

 تمرصمعتا 1ع 8متر نارب ىل ليتروك --»م

 ادن 1 ءأ هيامدن4

 واقع فيتسا - مه

 رصمب هتحايس باتك نم ذخؤف لافالد ورتي امأ

 داربإ نأ سوو سب ص + ج ا( م ١518 ) ه ٠١04 ةنس

 ل قدي ب قسينق دل راكيس مري 6 .ء/... براك رصم
 ةعبرأ ىلإ مسقني غلبملا ذه نأو . ( م. ج لدن ءدح“ )

 شيجلل مقو « فيرشلا لمحل مسق . ةيواستم ماسقأ

 , اهريغو ةيرادالا هتافورصمو اشابلل ممقو ء رصمب طبارملا
 ةيتيطتطسقلاب ناطلسلا ىلإ لسري مقو

 ناكيس «رة٠.. ري... داريالا علم نوكي اذه ىلع انو

 ناكيس ...ر/...ةواتآلا غلبمو ( م . ج صاح ءركوح )

 ( م: ج مالا )



 الو ةي اسم

 ةرئاسلا يكاوكلا ) هباتك ىف لاقف ىركللا امأو

 :( معو ؟بح ص

 جارخ غليم نع هريقو ناويدلا ةبتك ضعب تلأس

 لاقق ( م 0؟4) فلأو نيفالثو سمخ ةنس ىف رصم

 ا راشد ؛ر/ه.ءر/... ) س فلآ ةئام - ةرك ةرشع قامي

 رايدلاب ةيناهعلا باوبالل زي اهم . ( م. جار حرك ١

 قايلاو . ( م . ج مهن... ) راند فلأ ةئاتس ةيمورلا

 .اه ركاسلاو ام قجانصلاو نيفيرشلا نيمرحلل فرصي

 نم مداقتلاو مدخلا نم اه قب رثكبلل أيام فالخ اذهف

 نأ ىلامت هللا لأستف . ركتسو ةشقأو لاقبو لامجو ليخ

 هأ . نيمآ ةمايقلا مويل مالسإ راد ابلعحي

 راند ةءء/.- ةواتاللا غلبم نوكي انه لعو

 ما. ج من... وأ

 ةنس كارب ىل لنروك ةحلاس باتك نم ذخؤيو

 ناك ايكرت ناطلس نأ *ب ص ؟ ج( مودحع) هلو

 هبءر/... اهردت ةواتإ لع اهرقف ةدش عم رصم نم لصح

 م - ج ١الؤرثمدم ) تاكترف ةعبس ابنم دحاولا ةميق ايونس ناكيس

 (ايرقت

 تاكيس <... ةواتآلا غلبم نوكي كلذ ىلع ءاشو

 ايرقت م. ج دالك ردع وأ



 هس ؤؤواد

 .ءاهز رصم ىف اسنرفل ال صنق ناك ىتلا هييبام لاقو

 ىف رثع عباسلا نرقلا نم فاشا فصنلا ىف اماع نيصيرأ

 : رصم هفصو ىف ١١7 ص ٠ ج هفلؤم

 .نم ثوسعبم اشاب ةبترب ف لظوم مويلا رصم مكحب

 ماع نع ديزتال ةدمل اشايلا اذه نيعيو . ناطلسلا لبق

 مسيقئاظو ىف ةالولا رمتسي نأ ةداعلا ترج دقف كلذ عمو

 اماع قب نم مهن دجوي هنأ اك ةسبرأ لب ماوعأ ةثالث

 طقف نيماع وأ

 .ةينامثعلا ةيروطاربمالا تابالو مخضأ ىه ةبالولا هذهو

 .ىذلا ىلاولل دب الو . ةلفاط غلابم عفدب الإ لاقال كلذلو

 .فلأ ةئاعبرأ نم ةقفن لذبل ادعتسم نوكي نأ رصحمل نيعي

 رقملا ةرهاقلا ىلإ لصي نأ لبق لاير فلأ ةئامسخ ىلإ

 دير اياده كلذ قوف ملقي نرأو ؛ هتكس داشملا

 هتفيظو ىف ابثكمي ةنس لك نع لاير فلأ ةئام لعابتميق

 .. دج ةفماب كلذك تناك ةبالولا هذه .ايأو

 ىف لاير فلأ ةئامتس ناطلسلا ىلا لسري نأب افلكم ناك ىلاولاف

 .لسرت ةنزقلا اهنومس ىلا دوقتلا هذه تناكو . ةنس لك
 .ناكو . ىلاولا ةقفت لع ةميسج تافورصمب ارب ةينيطتطسقلا ىلإ

 ركسلا نم ارادقم ةنس لك ىف ىارسلا ىلإ لسري نأ اضيأ هيلع

 ةابتمبق لقتال ةريثك ىرخأ املسو زرآلاو بارشلاو نبلاو



 هحاأ 1 ]ح

 اذه . لاير فلأ ةئاتس نع ادقتن اماود عفدت تناك يتلا

 لك ةكم ىلإ ةفيلخلا هبجوي ناك ىذلا لمحلا تاقفن ريسصغ'

 ىلإ ابثمو ةئيدملا هذه ىلإ ابلسري لاير فلأ ةئامو ماع

 برعلا دالب ىلإ ل محلا قفارت ىتلا ةفاقلا ىلع قفنتل قشمد

 شوبملا تابترم عفدو ابلك بلاطملا هذه ءافيالو

 ىلاولا ىلو تي ىلاعلا بابلا لبق نم رصم ىف طبارت ىتلا

 دق ادج ةمخض تاداريإ ىهو تاداربالا عاونأ ةفاك ىلع

 رشع ىّبتا نم رثكأ داصتقالا قرط تيعور اذإ اهتميق غلبت

 ةلوهسب ميهغي انه نمو . شويجلا ىلع قفني ام ريغ انويلم

 ىلع ردتاع رثكأ لخدلا نم ىلاولا لع ردت رصم نأ

 دنع هتاف . نوعاطلا رطقلا متاد اذإ صخالابو ناطلسلا

 ةسبرآلا وأ ةثالثلا ىدم ىف ةلئاط غلابم ةموكملا عمجت كلذ

 دقق . ليلا ىداو ىف اهثكي نأ ءابولا داتعا ىتلا ربشألا

 فلأ ةئامالث ىلإ فلأ ىتئام نم دحاو موي ىف هلخد غلص

 ةموكحلا نيناوق نآل ىرق نوكلتع صاضختأ ةافو ببس لاير

 . اهامصأ ةافو دعب ةفيلخلا ىلإ ىرقلا هذه ةيكلم عوجرب ىضقت

 اهنء رد تسيو هسفنل اهلع ءاليتسالل نوناقلا اذهب ىلاولا عرنتي

 ثالث ةدحاولا نيعلا عايت نأ عياسأ ىف ثدحي دقو . ةميظع الاومأ

 ها . رخآلا ولت دحاولا ابنوعاتبي نمل توملا ةلجاعم ببسي اعيرأ لب تار

 ابلسرت تناك ىتلا غلابملا نأ هبيام فصو نم صلختسيو

 : ىه اهنم هذه اهذخأت وأ ةنيطنطسقلا ىلإ رصع



 - اا

 أدقن لسرت لاير ةيير/ ف

 انيع لسرت ةعتمأو علس ةميق 0800 ..رد..

 قشمد لإ لسرت 08 0 و..رث...

 ىرخأ ةرايعب وأ لاير هريس. .رء.. كلذ عومجب نوكيو

 م. ج احلل

 هجو الف ىرخألا لايرلا فلأ ةئامو لممحلا ةقفن امأ

 اهءاسحلو رصم مساب فرصت تناك امنآل قباسلا غلبملا ىلإ اهتقاضال

 : سمح ةحفصلا ىف فيتسا لاقو

 قف لسرت تناك ةنرخلا ىمست تناك ىلا دوقتلا نإ

 بيبم لافتحاب ةنيطنطسقلا ىلإ سلا وأ

 كلذل ابعضو ىتلا تاييترتلا نع انل هاورام كيلإو

 ْ : لاق نابلس ناطلسلا

 نردباو ةنيروا مدس ماك نا ههنا نكس
 كيلا اذه بقلي نأو ةقالخلا رقم ىلإ رصم ةواتإ راضحاب اكي

 .رادرس ايل ةظاحلل هقرض تحت عضوي نأو ةنوخلا قبب
 عبسلا شيجلا قرف نم بختتت دنجلا رم ةمذرشو

 أشابلا ىلإ ىجبانزرلا هجوتي لاوماألا ل يصحت مت ىتمو

 ةنزخلا ريمأ ىلإ امميلستل ررقملا مويلا ىفو . ةنرخلا غلابم هعمو

 .عيمجو ىضاقلاو تاوكحبلاو تاقاجولا ءاسؤر ةملقلا ىف عمتجم



 تا

 دنع ةتزخلا بتاك رهو فارصلا نياعيف . ةموكحلا يفظوم راك

 نوكحي ةفيظولا هذه لفغاشو . ابعونو دوفقتلا

 ىلع يجبانزرلاو اشابلا مقوي نأ دعبو . آمئاد اييئارسإ

 ةاطغم قيدانص ىف عضوت دوفقتلا اهب ةنيبملا قاروألا

 اهب ًادتسم هيطعيف ةنرخلا ريمأ ىلإ اشابلا الي مث دكجلاب

 ابل ةدعملا لبالا روبظ ىلع قيدانصلا عضو ءاتثأ ىفو

 « ةرخآف دوسألا ءارفلا نم ةلح ةنزخلا ريمأ ىلع اشابلا علم

 لفقأ اهنأ الإ دوسألا ءارفلا نم ةعلخ كلذك يجمانذرلا ىلعو

 فلكملا رادرسلا ىلع نيطافقلا عزوي مث . كلت نم ةمِيق

 ريمأ رسفس دنع تاقاجولاو تاوكبلا عمصتجيو . سرخملا ةدايقب

 هنوقفاريو ةرهاقلاب هرورم ءانثأ م بكوم ىف هب نوطيحيو ةنرخلا

 نم نلعيو . جلا ةكريو ةبقلا نيب ناكم ىهو ةيلءالإ ىلإ

 ةيرانلا بامعلالا ةطساوب لافتحالا اذه نع هرفس موي ةليل

 . رسفسلا تقو ىتح مفادملا قالطإ رتاوت كلذكو ةيلداعلا ىف

 قشمدب آرام ةينيطنطسقلا ىلإ ةنرخلا ريمأ ريسيو

 تاليصفتلا عيمج ىلإ هرظن نابلس ناطلسلا هجو دقو

 ىف هفرص بحي ام نيع هلأ ىتح ةنوخلا رفس ةصاخلا

 دواجلاو سايكالاو قيدانملا نم ابمزاي ام عايتباو ابلقت :

 ها . اهتطغل ديجاجسلاو

 امبو نمزلا رورمب تلطب ةقيرطلا هذه نأ رئظو



 بغم١١-

 هاورام كلذ لع ليلدلاو . نهولا نم ةينامعلا ةلودلا باصأ

 : لاق ذإ مدرب ةحفصلاب فيتسا

 لصمبال ىلاعلا بابلا ناك رصم نييسنرفلا ءىجي لبق

 تاوغالا دحأ ةرماقلا ىلإ لسرأ اذإ الإ اهتواتإ نم ءىث لع

 ىف ةلحاو ةرم الإ ثعبي ال اغالا ذمه ناكو . كلذل اصيصخ

 هذه ىف ةواتالا نم ةلودلل عصمت دقام ستيل نينس ثالث لك

 كلاهام ةياغ لب هرفسو هروضح ىف هل هيويال ناكو . ةدملا

 قاروالاو دوقتنلا طقف ىضاقلا ةرضح ىف هلس اشابلا نأ

 يتلا تاطايتحالا عيمج ذختي نأ اغلا ىلعو ء ةنزخلاب ةصاخلا

 ها . املاس ةنيطنطسقلا ىلإ عوجرلا هل لفكت

 لضخد هصيخلت دتع مب ة حفصلا ىف فيتسا لاقو

 : ناطلسلا

 فلتخت ةلالا ةنامثلا ةرادالا ىف ةيعرلا دعاوقلا نإ

 هذه ىفق . استرف ىف اهجومب لمعلا ىراجلا دعاوقلا نع

 ةموكحلا امأ ةيمومعلا ةنازقخلا ىلإ ابلك ةموكحلا تاداريإ لسرت

 تافورصملا ضعبل ةصصخللا غلابلا الإ اهتتازخ لخدي الف ةينائعلا
 ةالولا ىلإ اهرمأ لوكحوم ةيابجلاو . ةرخدملا لاومألاو

 ردقب الإ ناطاسلا ال مه الو نيمنتللا رربكو

 دعب قبتي امو . مب هل بولالملا ىلع لصح ام

 ريصي ميلهاك ىلع اهاقلأ يثلأ تافورصملا دعبو بولطملا اذه ءاغبإ



 م١١

 ءالؤهل ايستكم اقح

 حاضيال اهانركذ يتلا ةفلتخلا تانايبلا صخلم نم ذخؤيو

 ها. ةواتالا ىف رصحني ناطلسلا داريإ نأ رصم ىلع ىتلا بئارضلا عيمج

 فيتسأ ىور امسح غلبت تناك ةواتالا هذهو

 ءزج ذخؤوي ناكو . )م ج ا ةهركبع و 0 كئرف ة/ ارا

 ْململا نأ ريغ . ةيناطلسلا ةرضحلاب ةصاخ تافورصم ضعبل اهنم

 ةينيطنطسقلل رصم لع ةضورفملا ةواتالا ةميق هتمرب ريتعي ناك روكذملا

 ةسمخ رصعلا اذه نع انيدل نوكي مدقت ام ىلع ءانبو

 : هه ةواثالل غلابم

 م.ج ؟لر/ب ٠ م كؤ6 ةنس لاف "الد ورتي و

 ماج محرما م حالا د ىركبلا  ؟

 اييرقت مج ١الةرىمده م 1ؤهرل١ » ناري ىل لينروك بس

 م.ج ؟٠ءري ٠.١ رشععبأسلانرقلا نمىناثلا فصنلا ف هيام - 4

 ملح هدر رشع نماثلا نرقلا ىف فيتسا مه

 ةيولعلا ةيدمحملا ةرسأاالا دبع ىف ةواتأالا

 بفترآلا ىلإ م 14.8 ةنس نم

 ةناثعلا ةموكحلا ىلإ رصم ابلسرت ىلا ةواثالا تفلتخا



 تووكنس

 ىلع دمحم دبع لئاوأ ىفف . ةيواملا ةيدمحملا ةرسآلا دبع ىف

 نيحلا كلذ ىف رصم داريإ عم اقفتم اليثض اهغلبم فتاك

 ( ١04 ص ١ ج رصم خيرات رصتخم ) هباتك ىف ناجنام ركذو

 ( مج ةءر/..0 ) ىرصم سيك ٠ مام ةنس تنإك اهنأ

 للع رصم ةيالو ىلع دمح حت امل م ١1م4 ةنس ىفو

 نامرفلاب هتيرذ نم ربك الاف ركأاأل هدب نم نوكت نأ

 نامرفلا اذه داوم نيب نم ناك ١4١ ةنس رياربق ١م ىف خرزملا

 لسري بئارضلا ٌقابو ةيكرجلا موسرلا نم لصحتملا عبر نأ
 نيعم غلبمب عيرلا اذه ديدحت نودب  ةيناهاشلا ةنارخلا ىلإ

 ءاج ىذلا ١م. ةنس وينوي لوأ .لنامرف ىف نيع م

 قاكثع سيك مءر/... نراكق قباسلا نامرفلل اديؤم

 ( م .ج ممعمدع))

 لوألا سابع دمع ىف ىه اك ةواتالا هذه تيقبو
 ىذلا نرامرفلا ءاج نأ لإ لماما دبع لئاوأو ديعسو

 ضعب هيف رصم تيطعأو ةيرصملا ةيالولا ثراوت ةدعاق هيف تلدعت
 رك اوسو عوضم تابج اهتموكح ىلإ تفيضأو تازايتمالا

 ؟ بروس ةنس مرا ربش نم ءادتبا هق ةواتالا تديرف دك اتلاو

 سك ...١6١ ىلإ سك م.ر... نم ( زمجح ةتسويام 15 )

 ىواسي غلملا اذهو ايونس ةنئاثع ةريل لوءر/ ىأ قاع

 م اج هته



 تام

 غليملا اذم ىلإ فيضأ ١40 ةنس ويلوي لوأ ىفو

 ةيرصملا ةيويدخلا ةيعلا ةلودلا لزانت لباقم ىف م .ج سرعسم

 م .ج هلمر/6.6 ةواتالا غلبم حبصأف ابئاقحلمو مليذ ةنيدم نع

 ثيح م هه ةنس ىلإ رييغت نودب غلبلا ذه لظ دقو
 هيلع ناكام ىلإ ةواتالا غلبم عجرف عليز ةواتإ عفد فقوأ

 رصم السنا محد نآلا ىلإ كلذك قبو ( م .ج هحمهر»<0)

 ةلودلا نآل ببسلا اذهل هعفد نع ابفقوتو ةيناثعلا ةلودلا رع

 اذه ىلع رصم تقئاوو ةئيعم ةده ىلإ اهنئادل هنع تلزانت ةناممعلأ

 ءالؤل هففد رارمتساب ةطاتخلا ةكتلا ابيلع تك لزاتتلا

 ةدملا هذه ءابتتا ىلإ نيتئادلا

 ةوانالا مسقل ماع لامجإ
 رصم 081م تذدخأ ىتلا غلاملا نيب ىنآلا لودجلاو

 : بقاعتلاب ابنمكح ىلا لودلا تاموكح دوبع َّى

 ةيرصملا تاهمنجلابةوانآلا يلا ؤ

 ارك رعب سرفلا ةموكح

 ١ .ةكلكامورلا هد

 : نييطنازيبلا 2

 2200 سداسلا نرقلا ف هيئير نع الفن
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 ةيرصملا تابينجلابةواناألا ةموكحلا

 هءر/...  |سداسلانرقلاف درايور ةسنآلا نع القت

 : برعلا ةموكح

 0 ةيوامم ةقالخ

 0 ماشه د

 يا 1 ىتاثلا ناورع و

 ار والرب ىدلا د

 1200110 ديشرلا نوره »

 ارككهوعللا فنرومأملا »

 اريل هلي ردقتقملا و

 : نيينامثعلا ةموكح

 بايع لاب م 5516 ةنس لاف "الد ورتي نع القن

 ماع مدلكعب » ىركبلا م١ 2

 الة / همه مال هناربىللينروك » د

 عري رشع عباسلا نرقلا ىف هيبام نذل

 ١ هاربا رشع نماثلا نرقلا ف فتسأ » »

 . ةيولعلا ةيدمحملا ةرسألا

 هع م مس ةنس ىف لع دمع ىلاولا

 مم عر م ماهلئا ١» ٠١ ١» د

 03000 مامت6 م ليحمسا ىويدخلا |



 0 _ هسا

 إ 1

 |ةيرصملا تايينجلاب ا يول |

 5 ا ا

 | .هبمر/ك.م | ماهو ةنسىف ليعمسا ىويدخلا |

 ْ "تمر 0 نآلا ىلإ ؟مههح ةنس نم ْ

 ثلاثلا ا مقل

 لواؤبا لصفلا

 ةئءارفلا رصع

 رصعلا اذه نع برعلا وفلؤم هركذ ام انقثتسا اذإ

 تاداريالا مسق ىف لالا وه ام انت ركذي ال خيراتلا نأ دحين

 نم رصم ىلع اضورفم ناك ام ةفرعم ىلإ هنم ىدتهن قر ىأ

 :ددصلا اذه ىف نوفلؤملا هدروأ امم كلذ جارختسا لواحتسف لك عمو

 كلع أم ةرقفلا قاتلا داججلا َّك تودوريه لاَ

 : )١( سيرتسوزيس دبع ىف ىضارألا مومس عيزوت ىلع مالكلا

 م ٠ ف )ل. ماع ىلاوح محلا ىف لوأالا تس هدلاو فلخ . ىتاثا نيسراضأ 4ك لاقيو )١(
 م٠ ق !إ؟٠و ةإل. ةتس نوان تامو



 تيب +1١5 تي

 رطقلا مسق كلملا اذه نأ اضيأ ةنبكلا "ىلع صقو

 « ضرأألا نم اعبرم ىواستتلاب مهنم الك ىطعأف ىلاهالا عيمج نيب
 | لك بيصي ام ديدححتو هلخد ريدقتل اساسأ ةمسقلا هذه ذختاو

 نم ابناج لينلا فرج اذاف . ايونس جارخلا نم نيلومملا نم دحاو

 دئدنعو . كلملا ىلإ هرمأ مفرو اذ بهذ للاهألا دحأ ضرأ

 صقن ام ةفرعمو ضرألا سايقل نيقتفه سيرتسوزيس لسرزب

 . اهنم قي امل اسانم هلعجو جارخلا ضيفخت نكمي ىتح اهنم

 نم لقتتاو تقولا كاذ ىف عرتخا ةسدنملا نف نأ ربظيو

 هأ . نانويلا ذالب ىلإ رصم

 عيرملاة حاسم ركذي مل تودوريه نأ هل فسؤي امو

 ةيدنجلا لاجر عم لمف اك ىلاهالا نم صخش لك هب صخ ىذلا
 لاجر امأ .هنودؤي اوناك ىذلا جارلا ةميق كلذك ركذب لو

 :رعمم ةرفقفلا ىناثلا كملا ىف مددصب لاق دقف ةيدنجلا

 مريع منع و ةئاآلا تازايتمالا برحلا لاجر حنمو

 :ةنيكلا الإ مبللا اهريظن نييرصملا نم

 هموم انايرأ رثع ىتتا ةكلع كتوأ نم دحاو لك صخ

 ىرصملا تانرآللاو . بئارضلا نم ةافعم ةبصخلا ىضارآلا نم

 سفن وه عارذلا اذمهو . عارذ ةئام هعلض عبرم نع ةرابع

 ها . سوماس ىف لمعتسملا عارذلا

 هفلؤم نم رشع عباسلا ءزجلا ىف لوانت دقف نوبارتسا امأ



 5 0 لاس
 ميدبلا هماظن ثيح حرم ىرصملا رطقلا ىلع مالكلا ٠ ةرقفلا

 : لاقف هرسيو

 نونكوكي ةياغلا ةريهشلا مهدالب ىف نوميقملا نويرصملا ناك

 ايرضم تناك ةيبلعلا اهدمهاعم نأ ةجردل ةنيدمتم ةيماظن ةموكح

 انيح ءرملا سي دقلو .هلاونم ىلع جسني اجذومتأو لاثمأالل

 ناكسلاو ضرأالا مبميسقتب اوعاطتسا موقلا ءالؤ» نأ لع

 ةفقيلا ىلع ةماقملا مهترادابو ءاكذلاو ةنطفلا ىلع ايتبم امسقت

 نم هيلع لوصحلا نكمي بيصن رفوأ ىلع اولصحت سرأ رذحلاو

 اهيلع نوشيعي ىلا ضراالل ةيعيبطلا زونكلا

 اكلم مييلع اوبصن بتنأ دعب نييرصملا نأ مولملا نمو

 عانصلاو نيعرازملا ةقبطو . ةيدنجلا ةقبط :تاقبط ثالث ىلإ اومسقتنا

 لكب ةريخالا ةقبطلا هذ ه تصتخا دقو . ةبكحلا ةقبطو

 نييرخألا نيتقبطلا ةمبم ترصحتاو . ةينيدلا رومالاب قلعتي ام

 تناك دنجلا ةقبطف . ةضحلا ةيويندلا ملاصملا ىلع ةظتفاحما ىف

 ةيلاثلا ةقبطلاو . برحلا نمز ىف لاصملا هذه ىلع لظفاحت

 ةيعارزلا لامعألا ىلع اهفوكعب ملسلا نمز فايع ظفاحت تناك

 قوف نيتفلكم ناتقبطلا ناتاه تناكو . ىرخاللا تاعانضصلاو

 . بئارض ةفصب تاداريإ ةمظنم قرطب كوللل امفدت نأب كلذ

 تاصاصتخا نم رثك أ ايش نولمعي ال اوناكف ةنيكحلا امأ

 كولملا ةرماسمو كلفلا معو ةفسلفلا ةسارد الإ مبللا٠ ميفئاظو



 تبا 1م

 رصمب ةرشع . ةيرادإ ماسقأ ىلإ الوأ رصم تمسقو
 رثعةتسو ء(انلدلا ) ىلفسلا رصمب ةرشعو ء اعلا

 ماسقالا هذه ددع نأ نيفلؤملا ضعب معزيو . ىطسولا رصمب
 نكل ( اتربال ) هيتلا رصق تاءاق ددعل ًايواسم ناك

 ماسقاللا هذه ددع نم ريثكحب  لقأ ناك هتاعاق ددع نأ مسيتاف

 ىلإ ابمظعم ء.ىزج ةفلتع تائرجت ماسقالا تئرج مث . مج وهو
 تابج ىلإ اهرودب ىحاوتلا هذه تئرجو ةمووتعاتعو ىحاوت

 . ( ًاطاربق ١ اههس ذم) ةعماسع رورألا ىلإ كيلاود اذكهو ةريغص

 ؟ قيقدلا مكحملا ميسقتلا اذنه بجوأ ىنلا ام لأسي لئاس برو

 تناك ليتلا تاناضف أ وه كلذ ىلع باوجلا

 امل افرحي كالماللا دودح ىف اكاتراو ةريح رارمتساب ثدحت

 اهرييغت ًارولطو ىرخأ ةرات اهحاسم ةدايزسيو ةرات

 ناكامم كاذ ضرأ ملاعم اازإو اذه ضرأ عاضوأ

 اهحسمو لوقحلا سايق ةداعإ ًاماود ىعدتسي
 نييرمملا دنع أقثأ ىذلا وه لمعلا اذه ىرإ لاقيل هنا ىح

 باسحلا ىلع نييقييفلا دنع ةرورضلا تأشنأ ا ةسدنلا نزف

 ةيرحبلا مهتراجين ىف هيلإ مبجايتحال

 ىرس تاقبط ثالق ىلإ نراكسلا مسقتو

 مق لك ىف لاحلا وه اك زكحرم لك ىلا هضيبطب
 ش هكلمملا ماسقأ رم



0 
 ذغخت تناك ىلا ةبجعلا ريادتلا ناي كيلإو

 نييرصملا ناب مك نأ ناسنالا عيطتسي اهنمو ليتلا لايح

 ةدابذ نرأ كلذ . ةعيبطلا لسع فلا ةوقب اوبلغت

 عفترا الكف . ارشابم اطابترا ناضيفلا ةدابزب طبترت لوصمحلا

 عمو .ءأملا امواعي يلا ىضارآلا حطسم داز ناضيفلا بومذم

 ةسيبطلا صقن دس نفلا نأ ةرم نم رثكأأ ثدح دقق كلذ

 هايلا لحمي نأ روسجلا لمعو عرألا رفح ةطساوب لصونو

 تناك ىتلا تاحطسملا سفن اهدرأو تاناضيفلا لقأ ف رسمغت

 ها . اتسحأو تاناضيفلا ريك أ ىف اهرمغت

 لم لوآلا دلما ىف ةةمعرعم وريبيسام لاقو

 : ( مسموم ص مدقلا قرشلا بوعش خيران )

 ميدقلا نمزلا ىف انايطأ كلم ال ىذلا حالفلا ةلاح نإ

 نم كلتمب ال ناك مهضعبف . رضاسحلا انرصع ىف هتلاح لئامت

 لجرلا ريغ عسيال ني.طلا نم خوك ىوس ايندلا ماطح
 . ةيونسلا وأ ةيمويلاب ةعررملا ىف لمعي ناكو هجوزو

 وأ نايعألا نم نيع نايطأ رجأتسيف عفدتي ناك ضعبلاو

 اوصعفتتي مل اضرأ اورتشا رهو . هناريصج ..رم ىدنج

 مهضارأ ةيكحلم امأ . ًآظح عيمجا دعسأ مث ءالؤهو اهعير ريب

 ىدبأ ىلإ اهنم لقتتت مث ةيادبلا ف نو عرف دب ف امهرسأب قبنق.
 نأ ءالؤمه ناكمإ ىف ناكو . نينتونبكلا 00 نيمنزتللا



 دحاإا# عاني

 امهريغ ءارشو عيبلا وأ ةبهلا وأ ةياصولا قيرطي ايف اوفرصتي

 ةبرض ةيصخشلا دئاوعلا ريغ نودؤي اوناكو . ةضراعم الب

 بش ملو .اهثبرث عونو مهيضارأ ةحلاسم ةبشب ةيراسقع

 .اوفع نييرصملا ىلإ ةسدنهلا لع عارتخا مهعمجي نومدقألا

 هون ةلوهسو هاري لقتتو ىضارألا فرج ىلع ليتلا ةموادف

 ابهتمرب حاوت ضعب عاضوأ هرييغتو لوقحلا دودح تامالعل

 تغغزب فم ممرطضا كلذ لك ءدحاو فيص لصف ىدم ىف

 ىلا ضرالا ةحاسم: اورحتيو اوققدي نأ ةميدقلا روصعلا سمش

 مق لكو ةنيدم لك ىضارأ نوسيقي اوناكف .اهتاريخ مهمعطت
 هذه سايقلا تايلمع ةيكلملا ةرادالا مضت مث اراركتو ارارم

 فرمصي نأ نم نوعرف نكمت, كلذبو . ابقسنتو اهضعب ىلإ
 ىف ةلمعتسم تناك يتلا ةنحولاو . هلابالو ةحاسم قيقدتلاب

 هعالضأ دحأ لوط معبرم نع ةرابع وهو رورآلا ىف ساقملا

 ناكو . ايرقت (١)ارآ نيرشعو ةينان لداعيو عارذ ةئام

 ةعجارم ىف عاطقنا الي نيحاسملاو ةنكصلا نم ديدع دنع لغتش

 تال ىف أرطي رييغت لك دييقتو اهئداعإو ةميدقلا ةحاسملا

 نم طخ راقع لك دودح دنع ماقي ناكو . ةموكحلا

 ريخآلا كلاملا مسا تاقوألا بلغأ ىف هيلع بتكي مئاوقلا

 راقعلا ىلع قلطي كلذ لك مث ىتمو . لمع ديدحت رسخآ خيراتو

 مي مسالا اذ ناكو لقتسم ىح صخش هناكل ىح ملع مسا

 عيرع رقم ةئام ىراني رآلا 10(



 تن ١م

 ةيعببطلا ضراوعلا ىدحإ وأ اهعقوم وأ ضراآلا ةعيبط نع امإ
 ةريزجلا وأ قرشلا جرملا وأ بونجلا ةريحب لثم امزيمت ىتلا

 وأ موركحلا وأ فاصفصلا ةباغ وأ نيدايصلا ةكرب وأ ءارضخلا

 ىلع الع قت ءامسآلا هنهو . زيمخلا ضرأ وأ بنعلا شيرع

 الو تاروثلا الو ةمسقلا الو عيبا الف . الايجأ اهتايمسم

 ءامساألا هذه ريصت نأ حيطتت ةكلاملا رسآلا ريضت

 ايسنم ايسن

 راقعلا مسا امال ىف ديقتف ةحاسملا ةحلصم امأ

 هدودح ىلع مهتايطأ ةعقاولا كالملا ءامسأو كلام مساو

 ةييرقتلا ةحاسملا بتكتو هضرأ ةعيبطو راقعلا كلذ تايوتعو
 تاباغو عرتلاو كربلاو تاعقتتسملاو ةيلمرلا ىضارالل عرذالاب

 ةحلاصلا ىضارآلاو موركحلاو نيتاسبلاو قئادحلا»و ليغتلا

 ةامج ىلإ ًاضيأ ةريخآلا ىضارألا هذه مسقتو . حمقلا ةعارزل

 ليتثا ءام اهرسغي يلا ضرآلا ابتمسق ىف ىعاريو . عاونأ .

 تاناضيفلا ربكحأ ىف ىتح هايملا اهرمغتال ىثلاو ايونس ماظتتاب
 فلكت دق تالآ ةطساوب ايعانص اير ىورثف

 ةبتكلا ايلع دمتعي تادنتسم ابك هذهو . السلق وأ ًاريثك

 لمحت لاوحألا لكو . رشعلاب جارخلا ريدقت ىف اسسأ اهتوذختيو

 هديصح لبق لوصحملا نم ذبحني راك هنأب .رظلا ىلع

 ةدحاو ةلاس ىلع رقتسيال ._راك لوصحملا اذه نكلو
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 هتاروطت تناكو ىوتسلا ناضيفلا بسح صقتيو ديزي .نراكف

 دحلا نرع ناضيفلا اذه داز ءاوس ةياسح ةقدب عبتت

 . ةنتغب جارخلا صقني ناك كلذ لعو . هسنع لق مأ. مزاللا

 . ىتدآلا دحلا ناضيفلا غلي اهدنع ةرملاب ىئالستي دقو

 كلم ةصساع ىف كلملا ماقأ نأ ليتلاب مانهالا رم غلبو

 هعافترا ايموي اهنم نويت سيياقم مهعئاطق ىف فنرايعألاو

 لسرلا لمحت تاكو . قيراحتلا عياسأ ىف اصوصخ هضافخناو

 اماود بعشلا [:ياكق ىرصملا رطقلا ءاجرأ ىف هءنانأأ

 هتاطايتحا ذخأي ناكو ةمظنم ةقيرطب رومآلا ىرجمب ملمع ىلع

 نم ..ركمتو ماعلا ةياهن ىف هرمأ هلا لوؤيس ام ملعيو لاخلا ىف

 بيرقتلا هجوب هصقد هيلع بجيام ةفرعم

 ىلع روشعلا ةبابج طيرث تناك ةيرظنلا ةهجولا نمو

 نوكي ال اموصحم هذهو ٠ لمغفلاب هايملا اهرمثت ىلا ىضارألا

 ىدؤي جارخلا انسه ناكف ايلمع امأ . ةنحاو ةلاح ىلع اماود

 طسوتملا اذه نم دعبتسي نأ دعب ةفلاسلا نينسلا طسوتم بسحب

 طرتشيو . ةذاقلا فورظلا ىف الإ هنع نوديحبال نيعم ردق

 كوصحلا نوكي نأ جارخلا ضيفختو ةدعاقلا هذه نع جورخلل

 ةمبدقلا ةموكحملا ىوتست تناكو . طاطحنالا ىف ةباغلا غلب

 جارخلا نم ءىث ىأ رع لزانتلا نم روفتلا ىف ةرصاعملاو

 نابطالا ليصاحم نم ةبيرضلا هذه عقد مك حف . رفص اهم

 هذه تاكو . كلذ ريف وأ الوف وأ ةرذ وأ احق امإ



 جاي

 مصخ نأ رهاظلاو . تاعدوتسملا ىف ًاسادك أ سدكحت ليصاحلا

  فكإو لوصحملا عوسج ىلإ ةبسلاب ريثكلا ءىثلاب سيل رثعلا
 ما . ءاتع الب هيلع ام عقدي نأب هل حمست هتلاح تناك حالق رققأ

 قدجو ناك هنأ نوفلؤملا ءالؤه هركذ ام جتتسيو

 ماظنلا ىف ةباثلا تفلي ةحاسم ةحلصم ةنعارفلا دبع ىف رصم
 هووو اه ام: اييترت ليصافت انلصت مل فسآلا عم اتأ الإ

 ضرأآلا نأشب ىلامهالا نيب عقت تناك يتلا تاعزانللا نع انل

 رورم اشيش اهتعيبط نم ريغي ىلو نآلا ةلصاخلا ابنيعب ىه ىهف

 ةنس فالآ ةسمخ وأ ةعبرأ

 نكاس لك لع سيرتسوزيس هسعزو ىذلا عبرملا امأ

 برفقألاو ) تودوريه ىور اهسح رصم رايد يكاس نم

 ( نكاس لك ىلعال ةرسأ لك ىلع هعزو هنأ باوصلا ىلإ

 لك لوط عيرم نع ةرابع وهو وريبسام ىأر ىلع رورآلا نكف
 ارثميلم هو ىواسي عارذلا ناك املو . عارخ ةثام هنم علض

 ىأ اميرم ارثم مبه+ ره رورألا حطسم تروكيف

 اطاريق ١6 امهم زم

 وريسبسأم ىور اك رثشعلا ةبسنب جارخلا ةبيرض امأو

 هنيعب وزورملا ىأر وه اذهو ٠ ةلوقعم ةسن ةسنلا هذه نأ حوايف

 دع ىف رصمب ىماسلا داصتقالا ف تحابم باتك عجار )

 هذه سفنب ةيرضطلا هذه ددح ذإ ( سو» ص نييديجاللا
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 : "مح ص ىف لاق مث . اضيأ ةبسنلا

 روهدلا رم ىلع ةيرضلا ترينت دقق كلذ قوفو
 ريغت لو هلاح ىلع اياث قب ىذلا نكلو لاوحاللا لدتو

 هذه سفن ةسلاطبلا عبتا دقو جارخلا ةبيرض بيترت دعاوق ىه

 ها . اهومظن مهنأ الإ دعاوتلا

 مم ص قركذ نرأب هتاور ةص ىلع لدتساو
 ( و6 ص لوألا هعرمجملا ) 1عمدوع فبرورتل نع القث

 ةموكحلا نأب ءيفت )م ٠.قالكك ماع ( كديشز رجح ةباتك نأ

 نمو وضأ : اسهودت ةحاسم لك نع استرا ذخأت تناك

 نم دحأو زج ةيندلا هذه تددحو ةعارولل ةمصخلا نايطأالا

 صلختساو ةدجملا . نايطالا لوصح نم اءزرج رشع كسفخ

 تناك ةدوجلا ىف اريك اقليم غلبت ىل ىلا ضضارآلا نأ كلذ نم

 رشعلا مفدت

 ىلع نآلا فوقولف ةلوقمم رشعلا ةيرض تناك املو
 : قيام ددحن نأ انيلع نيعتي جارخلا غلبم

 ةعورزملا ضرألا ةحاسم ١

 ناكسلا ددع ل ب

 تناك رصم ىف ةعورزملا ةحاسملا ترإ - لوآللا تحبملا
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 برعلا ءارمص نيب ةروص فنرآلا ىه م ميدقلا نمزلا ىف

 ريبغت الع أرطي مل ىه ىبف . برغلا نم ةبول ءارمصو قرشلا نم

 مطسلا وهف ريغتلا هيلع أرط ىذلاامأ .ايهيوكت ذنم

 لت وأ رثكح نيذه الكف .هفف جاتثالا ةرقو « العف عورزملا

 ءاقتا سمأ ىف لامالا وأ ةبانضلل امبت لحمضا وأ ىوقو

 ثيح نم ناكل اضيأ ةيبتلابو اهتاسيصو عرالا
 مهتلق وأ مهتدايز

 نادف هرم هرمثل.. ىه نآّلا لعفلاب ةعارزلل ةدعملا ةحاسملاو

 _رصم ىضارأ بصخأ ءارم الب صو ةحاسملا هذه عيمجو

 كلت ىف عورزملا ناك لب ةمدقلا نامزألا ىف ةعورزم تناك

 ىف كش لقأ انسماخي "الا ىغبنيو . ةحاسملا هذه نم رثكأ نامزألا

 ىه ىنلا اتلدلا لامش ىف ةريثكلا ماوكأللا هيلع ناهرب مصنأو . كلذ

 هذهو ةيحانلا كلت ىف ةرشقنم ةرباتلا روصعلا ىف تناك ندم لالطأ

 عرزلل ةدعملا ضرألا نم فلاسلا نمزلا ىف ايصخ لقأ تناك ةقطنملا

 اواج اهتاكس نرأ وه اهبصخ ةلق ىلع ناهربلاو . بير الب نآلا
 دوجوف . ابهلهأ ابنع حن ىتلا قطاملا ةسدقم ىف اهنع

 ةعورزم تناك اهنأ ىلع عيطاق ناهرب اهيف لالتلا هنه

 فنرآلا ىه اك تناكلو ابنطقي نزأ رايد عاطتساام الإو

 بفنزآلا ىلاخلاو لحاقلا ءرجلا اذ . ةنوكسم ريغ

 ةيضاملا روصعلا ىف نذإ ىراك عرضلاو عرزلا 1مم

 ددسع تاجاسمب ىفيام جي ةرورغلاب باكو اعورزم



 - !ثود

 ةاككسلا ترك

 علبطوب نأو نامذأآلا نع بيغي الأ بحب اممو

 ىرصملا رطقلا ىف قطانلملا نم ريثك دوجو نيعالا بصن

 حيصي ىقح نوكحي نأ بجي امب لقأ اهتاكس ددع نآلا

 نكي مل ولف . ةيضرم ةفصب اهعرزي مايقلا ةعاطتسالا زيح ىف
 ناك ال نآلا مبنم اددع رثك أ اوناك ةمرصتملا روصعلا ىف ناكسلا

 .امهركذ فلاسلا ةلحاقلا ةقطخلا ةحالفل ةجاح كلانه

 هذه ةثيبت نع نوزجعي مهتلقل ناكسلا ءالؤه ناك كلذ قوفو
 ىلع هانقس ىذلا ناهرإلا ذهو . ابهعرزو ةقطنلا

 ىف عبنم رثكأ _دراك نامزألا كلت ىف ناكسلا ددع نأ

 لدجلل لباق ريغ اذه انرصع

 ةيلخلا ماباألا ىف عرزت تناك يتلا ةندفألا ددع امأ
 نادف نيبالم ةتسب هانردق اذإ :روغلابم انتأ نظن الق

 ةعورزملا نادف هرم هر. لأ ىلإ نادف مسمع رسل + مضي

 روسكلا نع رظنلا فرصب ايلامجإ اددع نيبالم ةتسلا نوكتل نآلا

 ةداع لالا ابنم واخمال يتلا

 عرزت تناك ينلا ةندفألا ةيك رادقم وه !اذه

 ةتوءرفلا ةنمزآلا ىف

 ىف ةعارزال ةحلاصلا ىضارألا حطسم ةلمج امأ

 حطسم اهنم فذ نادف بريس. .ر/ء.. ىبف ىرصملا رطقلا
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 :ةينآلا تاريحبلا

 نادق ة.ر/... طويرم ةريخ

 : مور. ريق ىنأ .

 : بور يي. وكذأ ة

 ه  ة4.ر.ي.م سلرللا ت

 ه  ع..م... ةلرتلا د

 نأنف 00000 ةللمخأ

 تتاكو اتقادلا لايث ىف ابلك تاريحبلا هذهو

 انل ىور طويرم ةريحف .تاريخح روهدلاو روصعلا رم ىلع

 مساب ( ةعباسلا ةرقفلا رشع عباسلا هلاجملا ) نويارتسا ابقصو

 ىلع امه مك اندجو وكدأو ريق ىنأ اتريخحو . سطويرم

 قاثلا ءزسجلا ) تودوريه ابنع ملكت سلربلا ةريسمبو . ماودلا

 عاقلا ةق يع ءاجرآلا ةعساو ةريحب اهنإ لاف ( +١5 ةرققلا

 ةريزج ىف 4ممدائه» ( نولبا ) دسم ابطسو ىف دجوبو

 انل صق ةلزنملا ةريصحو . ( ةيلاحلا اوتبا ) ولوب ةنيده برق

 ةريك ةريحم اهنإ لاقق ( .٠ ةرقفلا ١7 دلجملا) _روبارتسا ابنع

 ةرقفلا ) ىف ركذ م“ . يتينالاو ىزبدنملا ليلا ىعرف يبصم قوف

 ىصم نيب تامقنتتسمو تاريح ةلسلس دجوب هنأ ( ©

 ىزوليبلاو يتنناتلا نيعرفلا

 لامشلا مسقلا ىلع نرآلا قبطنت فاصوألا هذسه عيمج
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 ةيرظنلا فعضب لوقلا ىلإ انب بهذتو امان اقاطا اتدلا لن

 مسقلا اذه فسخ ةلئاقلا

 وهو تاريحبلا هذه حطسم فذحت كلذ لعو

 راسل رك ل ىو عررلل ةحلاصلا ضراألا نم . نرادق ال. يع.

 ددعلاف مث نمو . ادق هر/د..ر/... قابلا نوكف نادف

 ىلعالا ال قدآلا دحلا هرابتعا بحي هر...

 نيمزاللا نييساساألا نيطرشلا :رإ - قالا ثحملا

 ىدس دوسجلا نم اهف لذس ام عابض مدعو ةعارزلا جحاجتال

 اناك .ناطرشلا نان هو . ضرالا بصخو ناكسلا ةرثك اه

 , نماه دجوب ناك هنأ ذإ ةفعارفلا رصع ىف رصم ىف نيرفاوتم

 نيبنس اك ةمسن نويلم رشع ةنامث نع لقال ام ناكسلا
 نييالم ةس هتحاسم ام ةعورزملا ةندفالا نمو . دعب اهق كلذ

 مهتيذغتو مهتاعال ابرورض ناك ردقلا اذه و

 : ةنألا تالصاحلاب هيلع نهريتق ضراألا بصخ ثيح نم امأ

 ةطنملا نم ةبحلا نأ هيب ص هباتك ىف وزوريل ىرذ

 نادفلا نآل . ةريك ةفلابم هيفلوقلا اذهو ةئامي ىتأت تناك

 هقيدصت بعص, مأ اذهو ايدرإ نيسمخ هتلغ نوكت مدقتملا

 ١ دلما ) ةمسستعم ةط/اهتععاانم تاليسرم نايما لاقو

 دالليملا دعي عبارلا فنررقلا فص ليبق رطقلا راز دقو ( ٠١ لصفلا



 اذإ ةرداثلا رومالا _ .رم سيل هنإ . انايع .ىثلا ىأرو

 ةدحاولا ةرنبلا ينأت نأ اديج اعرز ضرآلا تعرز

 ةسمخ اذمه ىلع لثي نادفلا نأ ىنعي ايلثم نيعبس

 ايددإ نينالثو

 (مالالال) ه محب ةنس رخآ ىلا حمقلا جارخ ةعيطق تناك

 ىف ةيرصملا رايدلا تحبصأ الو .٠ بدارأ ةثالث دحاو نادف لك نع

 نييدرا جارخلا ررثت ( م115) ةثامسخو نيعبسو نيتنثا ةنس

 ىلإ ةمخ ىلإ نييدرإ نم هيف لصحتيام رادقمو . بدرا فصنو

 برأ نم هرذبو .ىلاعت هللا هردقيام لع ايدرإ نيرشع ىلإ ةرشع

 ممقلا ىف حرشام ىلع هيف ىمالاف ريعشلا امأو . الوحام ىلإ تابيو

 ها . ضرآلا ةدوج ىضتقمب رثكأ هنم لصحملا نراك ارو

 بدارأ ةرثع نادفلا ةلغ ط سوتم سىرأ ضرفنلو

 ارتم هدو ناك تقولا كلذ ىف نادفلا حطسم نأ ةاعارم عم

 اذهف عيرم رتم +,.. هحطسم نادق ىلإ هليوحتبو . اعيرم

 لوصحلا اذهو . ةلكو بوارأ ةعبس ىلإ طببب طسوتللا

 تناك مايآلا هذه ىف هيلع لوصملا نكحماال ىذلا طسوتملا

 ملس ىف ةردحنم رصم هيف تناك رصع ىف ضرألا هجتت

 هلاقم كاهو . مبسفنأ برعلا ىقلؤم فارتعاب طولا

 ( ماداه4 ) ه هم. ةةس ىلاوح ىموزخلا نسحلا وبأ يضاقلا .
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 هباتك ىف ء«ىنامن ربا رصع ىف قيقدتلب ىعن

 ىف ىزيرقملا هنع لقتو ( جارخلا ىف جابنملا )
 :ا1إلا ص ١ ج هططخ

 سوقافو ريجرج ةيحان _نىم امرفلا قراشم نيب

 باك ريش ةريسم ةيردنكسالا جيلخ نم برشيام رخآ نيبو
 ةئامتالثو نيسخلا ههبام ىلإ دوقعمو لولحم ىف هلك ًارماع

 ها . كلذ مظعم برخ دقو ( م هدو ) ةرجلا نس نم

 قبس ىلا ةقطنلا قيقحتلا لع ىه ةقطنملا ذهو

 هتمرب انثدلا لامث ملقا ىنعن اهني

 روهزلا عئادب ) هباتك ىف سايا نبا هركذام كاهو
 : لاق (م )014 ) ه وم. ةنس لبق ( #ه ص

 ةيافلا ىلإ مالسالا ةلود ىف رصه لاوحأ تريشت دقو
 ىف فنرآلا ىلإ ترمتساو اهارق تطحناو اهارق بلاغ برخو
 ها . بارخلا ىلا اهرمأ ىثالتي ةنس لك

 انراق اذإ اتأ نيفلاسلا نيفصولا رم جشو
 نادقلا هيف ناك ىذلا ىنامت نبا رصعو ةنعارفلا رصع نيب

 ال طسوملا اذه نوك عم ةلكو بدارأ ةعبس هتلغ طسوتم
 ةاغ رفوأ ةنعارفلا رصع دمي ء« نزآلا هيلع لوصملا نكمي

 . ىنامم نبا رصع نم
 هذه دعب ملستلاو عاتتقالا كم هنأ انياد سمو
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 نيب قرفلا وه نيرصعلا نيب بصخلا ىف قرفلا سرأب تانايبلا

 رتم .٠ هتحاسم ربخآو أعب ع ًارثم هوجو هتحاسم نادف لوصخ

 بدارأ ةرشحب الوصخ رده ةريخآلا ةحاسملا هذه فكأو 2 عي

 ةغلابمم نودب ةفعارفلا رصع ىف

 هركذ هلشم ديعت ل اذاش الوصحم أنه درون نحو

 : لاق ١ ص ١ ج هططخ ىف ىزيرتقملا

 رحنا ( م 4-11 ) ةئامهاتو تس ةنس ىف ناكالو

 رحب مويلا اهل لاقي ىلا مويفلا ةكرب نم ضرأ ةعطق نع ءاملا

 ادحأ أهنم نادقلا ىر اسي ابعرز ءاجو تعررزف فسوب

 ها.تابييو عست اهبدرإو مويفلا ليكي ريعش نم ابدرإ نيعبسو

 لداسصي تاسو عسل هرادقم غلي ىذلا بدرالا اذهو

 نادفلا لوصح نوكيو : ىللاحلا اناكمب بدرإ فصنو ابدرإ

 انلابكمب بدارألا نم 7 اعبرم ارثم هوجو هتححاسم ىذلا

 نم اه / عب رثم ؛:؟.. ةتحاس ىذلا نادفلا لوصحعو

 ىنح ةداعلل ادج قراخ لوصحلا ذه نأ ربظيو . بدارألا

 برغتسم هنآل الإ هركذأ مل ىتا

 فرعن نأ لوصخملا اذه انددح نأ دعب نآلا انمزليو

 .رشعلا ةسيرض نيعن ىثح ةعورزم تناك ينلا ىضارألا ةحاسم

 عاونأ رصمب دجوي نراك هنأ وهو ارمأ كانه نأ ريغ

 لوط ىلع ةفلتم تاقوأ ىف ابجضن مثي تاعورزملا نم ةريثك
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 رصم ةرادإ ) باتك ىف درابور ةمذآلا هتتيثأ ام اذ هو ةئسلا

 : تلاق ذإ ( مح ص نييطنازبلا رصع ىف ةيندملا

 مصةكافوع ساتسنا روطاربمالا هعضو ىنذلا ماظنلا ناك

 ماظنلا اذه ىضتقم نمو . سداسلا نرقلا ىف هب الومعم ايقاب لزي مل

 نايتتسوج نوناق ) طا سقأ ةثالث ىلع بئارضلا عيمج فد

 ريانب لئاوأ ىف طق لوأ مهديف .( سءرووءد
 انم ناكو . ريمتس لئاوأ ىف تلاقلاو وبام لئاوأ ىف قاثلاو
 دق ع1 نأ ودب ةسمقداو“ مكشات لمع ف ل روش ماتسنطلا
 ها . ةيلحلا تاداعلأ

 ىف طاسقألا عقد نييعتل ىنعم ال هنأ حضاولا نمو
 ينج تقو ىلإ رابتعالا نيعب رظن اذإ الإ ت ركذ يتلا لاجألا

 رصم ىف ليصامملا

 ةلنعورزملا ةحاسملا نأب لوقلا ان قبس دقلو

 ةحاسملا نأ أر نمو . ةندفآلا نم نييالم ةتس تناك

 نييالم ةعبرأ ىه ةيبكلا هذه نم ءاتقلا ىف ابوبح عرزت تناك ىتلا

 احق ةريخآلا ةحاسملا هذه-نم رادقم عرزب ىأ ةندفألا نم

 . ىثاوملا ةينغتل ىرخأ ةدام ىأ وأ امسرب قابلا عرزبو اريعشو
 هاورام كلذ ىلع دمهاشلاو . ءىث هنم عرزي ناك اف لوفلا امأ

 : لاق ذإ م ةرقفلا ىتاثلا دلجملا ىف تودوريه

 عرز اذإو رصم ءاخأ رئاس ىف طق لوفلا عدذي ال



 نيالا صل

 هورب نأ نوعيطتسي ال ةبكحلاو . اجضان الو اتين لكؤي ال

 هأ .اسجن هن ور ثتعت منال

 ىلع ليلدلاو . ايف عرزب لادج الب ناكف ةرذلا امأ

 :لاق ذإ نب ةرفقتفلا ىناثثلا باتكلا ىف تودوريه هاورام كلذ

 نم عونضمملا زيخلا نم نولاتقي اوناك نييرصملا نإ

 ها . ( نرناالعوات5 ستسلس ) ةنومسي اوتاكو ةرذلا

 ةريثك تناك ةرذلا ةعارز نرأ انل نيب لوقلا اذهو

 ىف اهتغلب ىلا ةجردلا اهراشتتا ىف غلبت مل اهنأ ريغ راشتالا

 الإ عرزي ناكام عونلا اذه نآل . مدقلا _ممزلا ىف ةيوق

 داما ىرورضلا نم فراك مث نمو . قيراحتلا مز ىف

 دملا كلذ ىف تالألا هذه تناكو . هيرث ةصقارلا تالألا

 ةعارز تناكو ٠ رضاخلا انتو ىف نيلمعتسملا فوداشلاو ةقاسلا

 ىلا عرتلا فاوحو ربتلا قافض ىف ةروصحم فنصلا اذه

 باتكلا ىف تودوريه ىور 5 تقولا كلذ ىف ةريثك تناك

 :لاق ٠١4 ةرقفلا ىناشثلا

 ىلا دالبلا :رم رصف ىلا نيراسوزيس عجز امل ٠

 ْم :رضحأ .نريذلا ىرسألا عومج مدختساو هاغأ بقاع اهارغ

 ىف ةشبملا عرلا عيمج اورفحب نرأ ىرسألا ءالؤه سمأ كلذ
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 ىتلا لمعلا انمو . نرآلا ىلإ ةققابلاو رطقلا ىحاون

 ريغ تابرعلاو ليخلاب ريسلا لمج اهرك وأ اعوط هب اوماق

 هنم ةبجو لك ىف انكمب كلذ لبق ناكو هيف عاطتسم

 الو اهيدلف ليخال مطلا ةيوتسم ابنوك عم رصم تسمأف

 .امبجيراعتو اهقاسمو ابعرت ددع ةرثك كلذ ىف ببسلاو لحي

 لاصوأ عيطق#ت كلملا ررق هلجأ رم ىذلا ببسلا كيلإو

 : ةيفكلا هذ هتكحلمم

 ضرآلا لخاد ىف نئادم نونكسي نبذلا نويرصملا تاك

 مام ءاوثرالا ميتعاطتسا مدعل بفترزورطضي رهلا نع ةديعب

 رثلا اذه عفدلف . رابآلا ءام برش ىلإ ليتلا

 تناكف قاسملاو عرألا رم ريثك ءىثنأ ةلاملا هذه كرادنو

 ها . ىحاونلا نيب تالصاوملا لييس ىف اقئاع

 ردقت ةرذ عرزت تناك ىلا ضرألا ةحلسم نأ ىرأو

 رادقملا جنات برأ ى#نركي ىتح ايرقت نادف نول

 امأو . تودوريه هركذ ىذلا ىلامألا زبخ عنصل قفاكلا

 نأ مومعلا هجو ىلع رصم ىف هب مما نف هلوصخغع

 هجتتي ام ىلع ةدابز زب ه. جتني ةرذ عرزي ىذلا نادفلا

 ابلا تكلصو ةحبتتنلا هذهو . ممقلا نم نادفلا اذه سفت

 ةعارزلا ةرازوب ءاصحالا ةحلصم اضيأ

 وه مسقلا نم نادفلا لوصحع نأب انلس اتأ امبو



 ٠6 ةرذلا نم ناد لوصح نوكي كلذ ىلمف بدارأ ةرشع

 اةر/يء.ءر/... جبتي ١6 ىف نادقلا يرويلم برضيو ءابدرإ
 ةعيمج ةرذلا لوصح وه رادقملا اذهو بدرإ

 امتح دملا كلذ ىف زرآلا ةعارز دوجو ىأر نمو
 قاف نيخرؤملا سعب هيف فلتخا او ىأرلا ذهو

 نادن فلأ ةئامصخ هتعارزا ردقأ نأ ىرأو هرقأ

 ءاصحالا ةحلصم ترق دقق ىلاحلا انرصع ىف اوضح امأ

 اذه اننمز ىف دحاولا نادفلا هجتتي ام نأ ةعارزلا ةرازوب

 ةليك 17 بدرالا رابتعاب بدارأ ةحسل

 ىضاملا دبعلا قف جتقي اذ ناك نادقلا نأب انيس اذاف

 ةءعر/ ل ىق رادقلا اذه انيرضو بدارأ ةرشع ىوس

 لوصح انل جت ةعارزل ١هدحل اهريدقت انأر يلا ةحاسملا نادف

 زرأ بدرإ هرعت لعل هردق

 بدرإ ة.راةءرء ريعشو مق

 ه0 اةرايير تب ةرذ

 ه0 ةرثاتيرلتا زرأ

 0 هير ..ر/..م ا ةلجلا



 امو

 لينلا عافترا «سسح فلتخم عبطلاب تناك ةيبكلا هله و

 ىذلا . ناضيفلاو دودحلا زواجت ىذلا .لرزناضيفلاف : ةضافختاو

 انم نأ ىرأو . ررضلل بلاج امهالك مزاللا دحلا ..رع لقي

 باوصلا ىلإ برقألا لب الدتعم الوصحخم هراتعا ىعبط لوصحلا

 ادج الوصح هرايثعأ

 ططخلا ) هباتك ىف ىدوعسملا نع اشاب كرام لع لقت

 :( هص 16ج ةيقيفوتلا

 ببسو . ناولحي اسايقم ىتب صاعلا نب وربع برا

 ريمأ ملع ىلإ لصتا رصم متف امل هنأ سايقملا اذهل هئانب

 فوقو دنع ءالغلا ._.رم ابلهأ قليام باطخلا نب رمع نينمؤملا

 مثوعدب راعشتسالا ناو مهل سايقم ىف ىذلا دملا نع ليتلا

 طحق ريفقتب راعسالا دعاصت ىلإ راكتحالا وعدبو راكتحالا ىلإ

 حرش نع هلأسي صاقملا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتكف

 طحقيال ىتح رصم هب ىورت ام تدجو ىنا ورمع هباجأت لاحلا
 ىنسح اهرئاس هنم ىورب ىذلا دحلاو . اعارذ رشع ةعبرأ ايلهأ

 ةتس ىرخأ ةنس توق ممدنع قيو مهتجاح نع ل ضفي

 اهو ىرنراصقتلاو ةدايزلا ىف نراتفوألا. ناتاهنلاو اعارذ رشع

 اعارذ رشع ةيناممو ناصقنلا ىف اعارذ رشع انثا راحبتسالاو املا



 دجو عالج

 هأ . ةدابزلا ف

 ةلاح ىف هباح ىب دق ورمع نوكي نأ دب الو

 انولم ١م ثددع غلي ناكس ىلع اعارذ رشع ةتس غلابلا ناضيفلا

 بدرإ نويلم باب هردق لوصحع لعو

 ةحاسمو بوبحلا نم ةيلاحلا ليصاحملاب الودسج كيلاو

 ةعارزلا ةرازو ربدقت نع القت ليصاحمللا هذه جتت ىلا ىضارآلا

 : م ١و1 ةنس ىف

 ال١6 علال هيه « مالا هرب مق

 نك ل "رك 55 ل وج ريعش

 عشرا رك ةيقير حم لوف

 ١هركككح م/م ىقيص ةرذ

 ١ رب هيفي عدي ١ بام ساب ل لين ةرذ

 فةفعا مر هاك /كخلالا ىفيص زرأ

 رب ١1 هريس لين زرأ

 عركة دهر 5 رام هال ةلجا

 اعدق رصم ناكس ددع نييعت نكي - ثلاثلا ثحبلا

 : ى عبرأ قرطب:



 ساآ عا

 ةعوروملا ةندفألا ددع - )1١(

 ةلهآلا دالبلا ١  (ب)

 رصمل برعلا مهتق دنع ةيزجلا تعقد يتلا سفناألا ١» -- (ج )

 لالغلا نم رصم لهأ كلهسي ام - (د )

 ةندفألا ددع نأب لوقلا انل قبس دقل 8!

 .؟؟رابا مرهم ناكسلا ددعو هرثداهرما.. وه نآلا ةعورزملا

 .دحاولا نادفلا ف لجر عبرو نيلجر كارتشاب ىأ ةمسن

 .تفكزاك ةرباقلا نامزألا ىف ناكسلا ددع نأ ريغ . ابيرقت

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو .اذم انئمز ىف مددع بير الب قوفي

 اننيب مر/مإإ وه رضانحلا تقولا ىف دالبلا ددع

 ماملق ركذ دقو !ءرم.٠ مدقلا .رمزلا ىف ناك

 اضيأ انيدلو . ىندآألا دحلا هرابتعاب ددعلا اذه نيخروؤملا

 .نامزالا كلت ىف ناكسلا ةفاثك ةدابز ىلع نارخآ ناليلد

 دعب امف كلذ نيبنس اك هكالبتساو رلطقلا جاتنإ امهو

 دبك انيصأ دق نو اننأ ىرن مدت ام لع انو

 اذه برضيو . صاخشأ ةثالث دحاولا نادفلل انردق اذإ ةقيفحلا

 ددع وهو ةمسن ١م. ءر/ ٠ جل ةندفألا ددع نييالم ؟ ى ددعلا

 دبعلا كلذ ىف رطقلا ناكس

 ريفت نيخرؤملا ءامدق هدروأ ىذلا دالبلا ددع نإ ب



 ا

 : توخرؤملا

 ةدم ف هنأ ةبب ةرففلا ىناثلا باتكلا ف تودوريه ىور

 ناكسلاب لهآ دلب فلأ نورشع رصمب ناك سيسع مح

 لقاع هروصتي الو هيف غلابم ددعلا ذه نأ انيأر نمو

 لاخلا هذهب امل تودوريه ةرايز دنع نكت مل رصم نا اهسال

 . نمز يف اهلاع نع هذه هتياور ىوري امنإو ابفصو ىلا

 اليج لايجاألا اهرابخأ تاقانت دقو « ةليوط دامآي هرصعل قباس

 ىتلا تاباورلا نأ داتمحلا نمو .هب تلصتا نأ ىلإ اليف

 ةالاغملا نم ولخت ال ةيفيكلا هذهب لقتت

 م لآ ةرقفلا لوآلا باتكلا ف رودوبد لاقو

 نم ىهو . ناكسلا ةريثك ميدقلا دبعلا ىف رصم تناك

 ىف ةورعملا ممآلا عيمج ىلع اريثك ةقوفتم تناك ةبجولا هذه.

 ملا نع لقت اهنأ هذه انمابأ ىف ىح ربظي الو « دبعلا كلذ

 . ناك ةياخلا نامزآلا ىفق ناكسلا ةرثك ةبج نم ىرخالا

 نادلبلا نم ريثك ادع دلب فلأ رشع ةيئامث نم رثكأ اب دجوي

 ٠ ىف عدوملا كلذب صاخلا نايبلا ىلع عالطالا نكميو . ةريبكلا“

 سوميلطب دبع ىو .( ةناخرتقدلا ) تاظوفحملا رادب ةيرصملا تالجسلا

 ددعلا اذ#و دلي فلأ نيثالث نم رثكأ دجوي ناك سوغال
 هناك ناكسلا ددع عومو . ىرآلا ىلإ ايقاب لازب ال رييكلا»



 سال غع-

 اسابأ ىفو ةمسن نييالم ةعبس ةمهبقلا روصعلا ىف غبي

 ريبكلا ددعلا ذه ةطساوبو . نييالم ةثاللث نع لق ال هذه

 لامعألا هذبب مايقلا رم ءامدقلا رصم كولم نكحمب لاجرلا نم

 كلذ ىف تلغتشا ىتلا ىدبآلا ةرثتكل ةضشمدملا ةميظعلا

 ها. مهتوربجو مهتوق ىلع ةلادلا راثالا كلت مثدعب نم مهايرذل اوكرتو

 نم الاتحا دعبأ لب لقعلا هذني اضيأ لوقلا اذهو

 نيثالتلاب ست ايف امس "ل تودوريه هركذ ىذلا لوفقلا

 ركذ ا نيبالم ةعبس ناكسلا ددع نوكي امدنع هنأآل دلب فلأ

 ادذج ليلق ددع وهو ةمسن مم دلب لك ف توك رودوبد

 بفتناو ىهف كلبي فلأ رثع ةيناقلا ةياور امأو

 .ةقيقحلا نم برقت اهنأ الإ ةغلابلا نم ءىش اسيبق فتاك

 ةدع ناك هنأ رودويد لاق ىذلا ةمسن نييالملا ةنالقلا ددع امأ

 اذإ اصوصخ ادج ليلق هنا ىل ربظيف هرصع ىف رصم ناكس

 نم ارامع لقأ ناك ىذلا برعلا رصع ىف اهتاكس ةدعب هانلباق

 ةسلاطبلا دبع

 53 ١٠68 ص رصم حوف باتك ىق محلا دع نبا لاق

 ةتس كلذ ىف ماقأف مهبلع جارخلا ليدعت ىف رظنيو اهلها ةدع

 .ناوعآلا نم ةعامج هعمو ناوسأ غلب ىتحح ديعصلاب أ



 دشن ع قادس

 لفساب ربشأ ةئالثو ريمشتو دحي كلذ هنوفكي باتكلاو
 لف ةيرسق فالآ ةرشع نم رثكصأ ىرقلا نم اوصحأت ضرألا
 نم ةمجمج ةئامسخ رم لقأ اهم ةيرق رغصأ ىف ايف صحت
 م 1 .ةيزجلا مهيلع ضرفي نيذلا لاجرلا

 هيخأو ديلولا ةفالخ ىف رصم ىلع الماع ناك اذه ةعافر نباو

 ىلوت دق ناكو .قشمدب ةيمأ ىنب ءافلخ عباس كلملا ديع نب نايلس
 لوألا نرقلا ىف ىأ ( ميزو )ه و< ةنس ىلاوح دادعتلا اذه لمع
 .ةجن ىه اهركذ قبسلا دادعألا نأ امبو . ىرعلا متنفللا
 رفغصأ ىف دجوب ناك هنإ تيحو . ةحصص اهرابتعا بجيف ءاصحإ

 اذاف ةيرجلا عفد مهلع بحي نيذلا نرم سفن ه.. ةيحان

 ةثاتس ةيرق لك ىف ةبزجلا مهيلع تضرف سريذلا ددع طسوتم لعج
 ددعلا اذه نأ انضرف اذاو . الويقم اريدقت كلذ راك ةمسن

 (ج ) ةقيرطلا ف كلذ نيبنس 15 ةيرق لك ناكس. ثلث وه
 اذه برضيو . ةمسن .18٠ ةيرق لك رناكس عومج نوكي

 ةمسن | ءءء ١ جلي ىرقلا ددع ١ث... ىف ددمعلا

 ادق ىرصملا رطقلا ناكس ددع وهو

 ةيزسسملا مهلع ضورفملا سقألا ددع نإ( ج )
 ىف انركو اي ةمسن هرى...ري... ناك ىبرعلا حتفلا تقو

 الإ ةضورفم ..ركت مل ةبزجلا هذ هو . تاداريالاب صاخلا مسقلا

 سمخ مرامعأ تزواج نمو ملحلا اوغلب يذلا روكذلا ىلع
 ابنم نيفعم اوناكف خويشلاو لافطالاو ءاسنلا امأ . ةنس ةرشع



١45 

 .بفراكم 1499 ةنس ىف رصمب لمع ىذلا ءاصحالا ىفو

 نيتس ىلا ةرثع سمت ىرم مثرامعأ نيذلا لاجرلا ددع

 ٠ ةمسن 1١/1 /هه . ناكسلا عومجو 2 ”ر هلال ١ ةنس

 ثلثا نيب قاقلا ىلا لوألا ددعلا ةبسن نأ ىأ

 ىالسالا متفلا دنع لمع ىذلا ءاصحالا ناك املو . عبرلاو

 هيف تيعور هنأ معدي نأ ناسنا عيطتسي الف ىلام ضرغل

 دق هنأ دكؤملا نم نوكي انه _رمو . لهاسلا وأ ةفأآرلا

 ةرثع سلا نع ممرامعأ لقت صافتأ اهعفاد دادع ف لغدأ

 نيلاتم نوكحنال كلذ ىلع ءاب اتقاو . نيتسلا لبع ديزت وأ ةنس

 مث ةيزجلا مهلع ضورفملا ةمسن نيبالم ةتسلا نأ انردق اذا

 ناكسلا دنع نوكي كلّديو . دبعلا كلذ ىف رصم ناكس ثلث

 ريدقت لقأ ىلع ةمسن نويلم رشع ةينامت

 ريخألا ءاصحالا ىف اهاندجو ىثلا ةسنلا سفت انعبتا ولو

 ةمسن ؟ءر .٠ ناكسلا ددع زواجل

 هباتك ىف محلا دبع نبا هاورام انهركحنن عانقالا ةدايزاو

 : لاق مل/ ص

 ديزي نع ةميحل نبا انثدح ةيلسم رب كلملا دبع انئادح

 وربع مق امل : لاق ىرضحلا نوميم نب ىحي نع بييح ىنأ نبا

 نم لاجرلا نم ايف نم عيمج ىلع ملوص رصم صاعلا نيا

 ىصاللو ةأرما مهف سيل كلذ قوفام ىلا لحلا قهار نم طبقلا:



0 

 مهتدع تغلف كلذل اوصحف نيراتيد يراد لع خيش الو

 ها. فلأ فالآ ةنامث

 (اةرن.ءر/..-) ديلا نأ لوقلا اذه رم ىييو

 ش ةفلابملا نم ءىش هيف سيل
 رم ص لك مزلت ىلا بويحلا ةيك نإ- (د)

 كالهسا كلذ ىلع انليلدو . نابدرإ انآ انركذ 5 ىه _نراكنلا

 كال سالا اذه ناك ذإ م ؤو؟١ ةنم نع رضاحلا تقولا

 ش : ىقأي ا؟
 ايدرا ؟ رميا رمجع لالغلا نم رطقلا لوصح

 ةاللءرسرس وهو رداصلا هنم دعبتسي

 فايل قابلا وكف

 ةيكلا كلذ ىلا فاضي
 نم جراخلا نم ةدراولا

 ىلإ لوحم قيقدو بح
 داعملا داعيتسا دعب بدارأ
 ءريدص

 ١ر/ حار

 رطقلا] وصعفاص ابدرإ مبركبسم ريدم عومجلا :يروكيق

 وه ريخأللا ءاصحالا 00 رصم ناكس دلع نأ ابو

 ملبتسام ( نيبدرا) ؟ فاذه برضف ارب رك هم

 هر هكر ه١ جيئانلا نوكي بوبحلا نم ةنسلا ف دحاولا صخشلا

 ةهركذ قبس يتلا ةيكلا نم ةيبكلا هذه داعبتسابو . بدارأ



 30 هدا
 اهبتكلبتسا ةدايزلا ذهو . ابدرإ لم ةدايزلا ىروكت

 .ناكسلا ددع ىلع اوداز نيدلا صاقثالا كلذكو اح ىئثاوملا

 مالو ماعو ءاصحالا هف لمع ىنلا م الحلال ماع نيبام

 سفنالا ةدايز ردقتو . كالبتسالا ةيكل اسايقم هاتذشضتا ىذلا

 ةمسن همر عمو ب ةدملا هذه ىف

 بوبحلا حرم ةيك" اهمزاي ناك رصم #رأ مدقت ام ىريو

 سفنالا نم ةددع ةيذغتل بدرإ ى_ويلم مج نع لقتال

 ىثاوملا هكلبتستام ريغ ةمسف نويلم رشع ةينامث رع صقنيال
 اذه ىنرأ فرع اتأ ذإ « ةيدحلا نينسلل رخدي امو.

 .دريام ىلع ليوعتلا مدعل ةعدقلا ةنزآلا ىف ايراج ناك

 هرصحو لقتلا لئاسؤو ةلقل ةينجألا دالبلا سم

 مح رصع ىتح الصاج كلذ داك اك ةقيض ةرئاد ىف

 ملكت ىذلا رصعلا #نع اريثك ريبشخأتم رصع وهو برعلا

 هططخ ىف ىزيرقمملا هاورام كلذ ىلع ليلدلاو . هددصي نرآلا

 نولوط نب دمحا نب هيورامت كح دبع ىف دنإ هاتعمام لاق ذإ و4 ص و جا
 .ىنرم بدارأ ةرشعلا عابت تناك ( م موه )ه ؟م+ ةنس ىفوتملا

  شورق ةتسب بدرالا ىأ (اشرق +.) داو رائيدب حمقلا

 (/4 و1/8 ص راهزألا قشن ) هباتك ىف سابا نيا لوقي اهني
 هللاب رصنقسم ا ةفياخلا ةلود ف ( م.هو)ه عم) ةنس ىف هنإ

 (شرق <...) رانيد ةئاع حمقلا بدرا عين ىمطافلا



 هاا عة 0

 .تادراوو تارداص كلانه تناكول هنأ حضاولا :رمو

 ىف ضفختاو ىلوآلا ةلاحلا ىف عقضترا نملا ل راكل ركذت

 ةيناقثا ةلاحلا

 لوصحلا كالبتسال مزاي هنأ هحاضيإ] قبس ام ذخؤيو
 ةنامث _ .رع هددع لّقيال بعش بدرإ نويلم نيتسب ردق ىتلا

 ةمسش :نرويلم رثع

 : أي ايف ركذام حييت صخلتيو

 ىف ةعورزم تناك ىلا ضراألا ةحاس _سرأ - الوأ

 لقأ ىلع ةندفالا رم نييالم ةتس نوكت نأ دبال ةنعارفلا دبع

 . اهتوتكسي اوناكنيذلا موقلا ةيذغتي موقيام جتنت ىنح ريدقت

 .فنرآلإ ىلا ةيقابلا ىرقلا لالطأ كلذ ىلع انليلدو

 . نوكي نأ دبال ةحاسملا هذه لوصحم نأ  ايناث

 اهناكس ةيذغت ىفكي ىنح بوبحلا نم بدرإ نويلم نيتس
 ةجاحلا تقول اطايتحا هنم رادقم راخدا نكميو :

 نويلم رشع ةنامم نوكي نأ دبال ناكسلا ددع نأ اثاث

 باوصلا ىلا برقآلا نإ انلق اذإ نيغلابم نوكتال لي ةمسن

 ةفحص انيدإ حجري ىذلاو . ةمسن نويلم نيرشع ناك هنأ

 نيقباسلا نيعضوملا ىف ليلدلا اهيلع انقأ ناذللا

 ناكس) هفلؤم ىف شولاب - مر ثحب ىضفأ دقلو



  و9م+ دم

 .فلأ نيثالثلا كتأ ىلإ ( ؟4 ص قانويلا ماعلا

 .فالآ ةثالث امهرابتعا بحي رودوبد اهركذ ىتلا دلب

 رثكأ ىلع خلي ناك رصم رايد ناكس ددع نأو ء طقف

 .لكل نأ ىأ ةمسن نييالم ةسمخ نامورلا دبع ىف ريدقتت

 ادحاو عيرم رئموليك انك اس نينامتو ةثام

 « شولاب ١ رطاشن نحت دالبلا ددع ةبج نم امأ

 أقإ قبس اهف انلق دقلو . ةفققاوملا مام هقفاونو هبأر كلذ ىف

 يي ةفنلا يأ. ةتييقلاوب دق وح رق انلأ و ةدتحملا نأ قي
 رطقلا ىف اماود دجو ىذلا ددعلا عم قسانت' هيفق

 .قرط ىلع هف وهو نحف نراكسلا ددع امأو

 ريدقتل فلس ايف اهانمدق ىلا ةادآلا ىلع ةوالعو . ضيقت

 : لوقت قوعرقلا رصعلا ف رصم ناك س

 .نم هجتي رصم ىف ةيعارزلا ضرألا رادحتا نأ امب

 . تناك ةعفت سم ضرآلا تناك الك هنأ مولعمو لامشلا ىلإ بونجلا

 ”ءالومأم ناك ىذلا ىلامثلا انادلا مطس نوكي اذه ىلعف دوجأ

 هيلع وهام فالخ ىلع نامزلا ميدق ىف اعوزرمو هعيمج

 كلذبو « رصم ىضارأ ملطس عيمج نما ضافخنا رثك أءنآلا

 ةيعارزلا ةبجولا نم اهضارأ أدرأ نوكي

 ملقا ىف ناكسلا ددع دابدزا نأ هيف لادجال امو 00
 ليرلاو هكرث ىلا هيف نوديزي 1م عفدي ال بصخ
 فاز اذإ "الإ امصخ هنم لقأ ىرخأ ةقطنم ىلإ



 د ةؤهه١

 ريغبو . هيف ةشيعملا مهلع ترذعتو مزاللا ردقلا نع مددع

 طق هنع نوحزني ال كلذ

 ىذلا ريخآلا ءاصحالا بسح رصم ناكس ددع ناكاملو

 كارتشأ ةبش ىأ ؟؟ماباورابهم وه دوزإب ةنس ىف مت

 ىرخأ ةراسب وأ عورزم نادف لك ىف ناكسلا نم ؟ ا

 انادف بم وأ عيرم دحاو رتم ولك ىف اصقش همم لك كارئشاب

 تابريدملا قاب اهتاكس ةقاثك ىف قوفت ىلا ةيريدملاو

 صا _فأ ةثالث لك كرثشي اهبفف . ةيفونملا ةيريدم ىه ىرخألا

 رتم ولك ىف است 74 لك ىرخأ ةرابسب وأ دحاو نادف ىف

 حي دحاو

 ةلومأم قطانم كلذ ركذ قبس ام دجوي نآلاو

 ,ةيضرم ةعارز اهعارزا مزاللا ددعلا نع مثددع لقب ناكسب

 نوكي ناكس عاطتسا فيكف ءركذ اك مآلا ناك امل

 ةعورزملا ىضارآلا ةعارز مويلا هنم لقأ مدقلا نمزلا ىف ممددع

 ؟ نآلا ةعورزملا ريغو..

 كلذ ىف لوصحلا ةلقو ةبرثلا فعضب لوقلا اننكمب ال انقإ

 نع مهحوزنو ىلاهألا تنشت ابجوتسا ناذالا امه هنأ معدلاو نيحلا

 اوعيطتس ىتح ىرخأ ىلا اتوعرزب اوناك ىلا ىضارألا

 لصامملا !تضراعال كلذ ىلا انيهذ ول اتآل . املالغتسا
 هوفقصو ىذلا مرصع ق برعلا وقلؤم امهركذ يللا

 . قباسلا رصعلا ىلإ سايقلاب طاطحا رصع تناك هنأب انل



 تك ة١مازاب ا

 امات ادييأت نايع دهاش ريتعي ىذلا نالسرام نايما كلذ ديأ دقو

 طاطا رصع هومس ىذلا رصعلا كلذ ليصاحم برأ عم

 امو . هذه انمايأ ىف ابنم برقيام وأ اهليثم لع رح لصحن '

 * دلع نام ملفعأ رباغلا نمزلا ىف تناك جاتتالا ةوق نأ ىلع .رهربي

 مل نإ ناكسلا نم اددع مسيو ريمي نأ رطقلا ةعاطتسا ؛ نآلا

 .تلوكي نأ ىثبني الف رضاحلا اتتقو ىف منم ديزأ نكي

 مبنم لقأ
 ةرركملا ةعارزلا نأب انيلع ضرتعي ضرامعم براو

 ةلماعلا ىدبالا نم مزاتست (ةيوتشلاو ةيفيصلا ) ىضاحلا تقولا ىف

 . ضايخلا ةعارز ىأ ةميدقلا ةعارؤلا همزاتست تناك ام رثكحأ

 لاح ىأ لعو دودحم دح ىلإ نكلو قل اذمه نإ لوقق

 عست ضايملا ةطساوب ىورت يلا ةقطنملا نأ رم عنمال كلذف

 ىور يلا ةقطنملا ناكس نع مهئفاثكح ىف نواقيال اناكس ريمنو

 انتقو ىف راج وه امب اللثم كلذ برضنو . ةرم نم رثكأ

 ضايمحلا:ةطساوب نايورت نيثللا انقو اجرج يئيريدم ىف رضاحلا

 هيلع اتتاك امع ةعارزلاو ىرلا تيح _.رم نآلا نافاتخت الو

 ريخألا ءاصحالا ربظأ دقق . نينسلا رم فالآ ةتس ذنم

 نيذلا صاخشالا ددع طسوتم نأ موو197 ةنس ىف لمع ىنلا

 .ىرخأ ةرابعب وأ م وه امهيف دحاولا نادفلا ىف نوكرتشي

 اذهو . اسفن مم هيف كرتشي دحاولا عبرملا رثم وابكحلا نأ

 مالا كارتشا وهو رطقلا عيمج طسوتم ىلع ديزي طسوتلا



 دحاو عيرم رثم وايك ىف اسقت هرم وأ  نادف ىف صافثألا

 لك ىف كراش يلا ةيفنونلا ةيريدم ىف هنم وندي داكي وهو

 "74 دحاولا عيرملا رثم وايكلا ىف ىأ صاخشا م ابنم نادف

 افيص عرزب ةيردملا هذه نايطا عيمج نراو اذه . اسقن

 .تايريدم اهناكس ةفاثك ىف قوفت ىهو ارركتم ابر ىوريو ءاتشو

 _ امعيمج رطقلا

 نيتاه طسوتم ىح انذختا و مدقتام ىلع ءانبو

 نرأ اندجول انريدقتل اساسا نادف نييالم ةتسلاو نيتيريدملا

 ةمسن نويلم رشع ةتس غلي رطقلا نكس ددع

 دنع برعلا اهابج ىلا ةيزجلا .رع لاقي اذام نكلو

 نريذلا روكذلا صاخشألا نم نيبالم ةتس نم رصم مهحتف

 ملو ٠ نيتسلا ىلا امأع رشع ةسخلا مهنس تزواجو ملحلا نوغلبي
 _نسسلا هذه اوزواج نيذلا حويشلا ءاصحالا ذه ىف لخد

 ؟ ةيزجلا هذه عفد نم نوفحملا دالوآلا الو ءاسلا الو ةريخألا

 ثلث غلبي نأ دبال ةيزجلا هذه هيلع ضورفملا ددملا اذهف

 ضاخشالا ددع نأ ركذ دق نيخرؤملا صعب نأ ىلع ناكسلا

 ةمسن نيبالم ةينامث غلب ةيزجلا مييلع تضرف نيذلا

 هعافر نبأ هلع ىذلا ءاصحالا , كلذ ريغ انيدلو

 رطقلاب ناك هنأ هنم صلختسيو ةنس اله ب ىنرعلا متفلا دعب

 ةمسن ةئايصغ ىلع اهرفغصأ ىوتحت ةيرق فالآ ةرشع ىرصملا



  ةهمعد

 ةيزجلا مهيلع بحت نيذلا كتلوأ نم

 ناك ناكسلا ثلث طسوتم وه ددعلا اذه نأ انضرف اذاف

 نويلم رشع ةسمخ د_هلا كلذ ىف ىرصملا رطقلا ناكس ددع

 ةمس

 نم ىوزخملا .سحلا وبأ هركذام انه هركذ عيطتسنام ريخو

 تناك ةيردنككحسالا ةعز ةباهنو امرفلا نيب ةعقاولا ةقطنملا نأ

 ىف هنأ ريغ .( موك) )ه مه. ةئس دعبام ىلإ تاعورزملا اهوسكحت

 ناك ( م1184 ) ههرم٠ ماع وهو هيف بتكي ناك ىذلا تقولا

 هذهو . هعرازم تيرخو ءافعلا هكردأ دق ابنم ريكالا مسقلا

 ترث يللا ةقطنملا ىأ ىلامثلا اتلدلا ملقا ةقدلاب ىه ةيحانلا

 ىعيبط نسمأ وه ثنح ىذلا اذهو . اهاوس نم ةدوج لقأ

 . .نراكشسلا دنع داز وا كاذ سكحع ثدحتي ناك دقو

 اصقت برعلا دبع ىف ناكسلا ددع صقن امدنع هنأ ىأ

 كشوأ كرت ةبرتلا ةديجلا قطاخلا ىف مددع لقو اديك

 مهنايطأ ةدوج لقأ اهيضارأ قطانم ىف نوشيعي اوناك _ريذلا

 اهنالغتسال ةديج اهتيرث ىلا قطانملا ىلا اوحرنو

 ةبابن ىف ىتأ ىبرعلا حتفلا .نرأ نيررقم لصفلا اذه متتخنو

 لقأو لالحبضاو رخأت رصع نراك ىذلا طتازيبلا رصعلا
 نوكي نا انل حولي ؟لوقعملا ريغ نق . نامورلا رصع رم اراسي
 برمعلا اهحتق امدنع هنم لقأ نامورلا دبع ىف رصم راكس ددع



 هه د

 جارحلا ةميق ردت نأ "الا كلذ دعب انيلع قبب لو

 نكي مل رصم برعلا تحتم امدنع هنا ىعور اذاذ . ةنعارفلا دبع ىف

 ةعدب نكي ل كلذ فاو بوبحلا ىلع آلإ ضرفي جارخلا

 نبا كلذ ركذ 6م هورقأف هوهجو اررقم ائيش ناك لب اهوعدتبا

 لوقت ناانتكمب ( ١٠م ص رصم حوتف ) هباتكح ىف مكحلا دبع
 اضيأ بوبحلا ىلع الا ضرفيال ناك ةنعارفلا دبع ىف جارخلا نا

 نوكيف بدرإ نويلم .٠ ناك بوبحلا لوصحم نامب و

 . بدرإ نييالم + وزوريملو وريسام :ىور ايسح هرشع

 تان نوكي بدرالا نمث اشرق مم ىف ددعلا ذه برضو

 نادفلا لع نوكيو بوبحلا جارخ ةمبق وهو م.ج برا ءءر.٠

 اشرق مم دحاولا

 باتك ىف 34" حاورططقصم نامتراه ةسنآلا تلاقو

 رفس ىف ءاج هنإ( ١؟؟«ص ميدقلا نمزلا ىف رصم ىف ةعارزلا)

 دبع ىف لوصحملا سمخ نأ (ه. - 4 ) ةاروتلاب نيوكلا

 جارخلا ةبيرض نع اروف ذخوي نراك ىطسولا ةيروطاربمالا

 تقولا كاذ ىف جارفلا ةيرض نأ اذمه نم مبفيو

 هبرضيو زي م. ىواست اهنأ ىأ ةقباسلا ةبيرضلا فعض تناك
 ةلمج نوكت بدرالا نمث اثرق مهىف بدرإ ؟مء.ءري

 نأ رابتعاب م. ج ةرى..رى... ىف دهلا اذمل ىونسلا جارخلا
 اشرق 7. دحاولا نادفلا ةبرض

 هوجبنام مسقلا اذه ىف اوجهن دقق بربلا وفلؤم امأ



 ب اس

 لايملا ىلإ ىه اماقرأ هفلامل اونودو تاداربالا مسق ىف

 :ءالؤه هلاقام كيلإو ةقيقحلا ىلا اهنم برقأ

 : 6 ص كلاملاو كلاسملا ) هيأتك ىف ةبذادرخ نبا لاق

 فلأ نيعستو ةئس _:روعرف مابأ ىف رصم جارخ ناك

 ه1. ( ماج هدرة... ) رائيد فلأ

 : (م.. ص سئانكحلا ) هخيرات ىف ينمرألا حلاص وبأ لاقو

 دعب بوقعي نب افسوب دب ىلع رصم جارخ غل

 راتيد فلأ ةئامسو فلأ فلأ نيرشعو ةمعبرأ همزعب اهبنراع

 هآ. ) ماج !ةرابحخرل ( ١

 ططخلا 0 باتك ىف هام 6 هأش فيصو نبأ لاقو

 | :( 006 ص ١ ج ةيزيرقلا

 كليلل عيرف اءابرأ دالبلا جارخ مسق سواقنم فاك

 ضرآلا ملاصم ىف قفتي عيرو « دبريام هف لمعي ةصاخ
 ابلهأ ةيوقتو جلخلا رفحو روسجلا لمع ىرم هيلا جاتحت امو

 لزنت ةلزان وأ ثتدحع ةةداحل .٠ رقد عيدو 8 ةراهعلا ىلع

 ةثالثو فلأ فلأ ةئام تقولا كلذ دلبلا جارخ نراكو . دنجلل عيدو

 ثالثو ةئام ىلع اهمسقو ( م. جحر ري... ) راتيد فلأ فالآ

 .رم لفاثم ةرشع راثيد لك نا لاعيو . فالألا ةدحعب 51

 لفسأ .ةروك نونامثو سيخ مويلأ ىهو ةيمالسالا انلقاثم



 وما/ك

 ىفو . ةروك _:روعبرأ ديعصلاو . ةروك نوعبرأو سمخ ضرألا»

 ه1. برح بحاصو اهريدب نهاك ةروك لك

 عئادب باتك ىف ءاج يايا هاش فيصو نبا لاقو

 : ١؟ ص سابا نبال روهزلا:

 ىف ىحي ىموم وعرف نمز ىف ناك رصم جارخ نإ
 ها. ( م. ج ةمر/». .ر/ ... ) رانيد فلآ فلأ نيعبسو نينا ةنس لك

 :"*7ل» ص١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاقو

 نوعرف وهو ديلولا رب نايرلا مانأ ىف صم جارخ غلب
 رانيد فلأ فلأ نيعستو ةعبس مالسلا هيلع فسوب
 فلأ فلآ لام همتب نأ بحأف ( م١ جةهرمء رم.
 حالتصاو تاراملا هوجوب سمأف . ( م.ج ةءر.٠ءر/..- ) رايد

 كلذ غلب ىتح ضرألا طابتسا ىف ةدايزلاو دلبلا روسج
 ه ١ . هيلع دازو:

 : ( 4+ ص ةرهازلا موجنلا ) هباتك ىف نساحنا وبأ لاقو

 كوام دحأ سواقيك نإ: ليقف امبدق رصم جارخ امأ
 فلآ نيثالثو فلأ فلأ ةئام ءاججل ابجارخ ىج لوآلا طبقلا

 ها.( م.ج نرى هر... ) رايد

 ركذ دقق اهاسمو ةعورزملا ىضارألا ثيح نم امأو

 ىهف .جارخلا نع اهوركذ ىلا ىهاضت اهنع اماقرأ برعلا

 انه ءالؤه هركذام كيلاو . بيرالب لايخلا ىلا برقأ اضيأ

 : + ددصلا#



 اره١ 5-7

 نبال رامدزألا قشن باتك ىف ءاج 6 ىدوعسملا لاق

 : مم ص سابا

 اموي نيتس اهثرح دجوف رصم ىضارا لاوحا نم ريتعاام رخخآ
 ميال هناو تادف فلأ فلأ نينامثو فلأ فلأ ةئام اهضرأ ةحاسمو

 .لمعلا نومزاي ثارح فلأ نوتامثو فلأ ةئامبرأ ايف نوكي ىتح ابجارخ

 ما . اهجارخ لكو اهترامع تمم انركذام اهب مقأ اذاف  امئاد

 هبتك نم باتك ىأ ىف هيلع رشن مل صتلا ذهو
 ترشن ىلا ىدوعمملا

 + (مه4 صا»»ج روهزلا عئادب ) هباتك ىف سابا نبا لاقو

 ةئام ةضنعارفلا نمز ىف رصم ىضارأ ةحاسم تناك

 ريغ عرزت نرادق فلأ فلأ نيناثو نادق فلأ فلأ

 ها. روبلا

 ةيرصملا تاسبينجلاب ةردقم رصعلا

 ا نادفلا جارخ طسوتمأةعورزملا ةحاسملا جارخلا

 شورق | ةلدفأ [ةيرصم تاييتج
 مو هر ءءء مر ل رك ل هر ٠١ زيدقت وو وديلو وييسا»

 7-3 1 7 _ نامراه ةسنألا



 - ١1مه8ب

 نادفلا جارخ طسوتم |ةعورزملا ةحاسملا جارخلا ا

 شورق ةندف) |ةيرصم تانج

 تك ا 555300 ةتعارفلا

 3 : هر 2525 سواقك ش

 5 0000 00 نا لا ىدوعسملا

 ةبردتكسالاب ىامورلا ىقتاثويلا فحتملا ريدم ايشئارب ويس بتك باتكلا اذه انممتاام دعب (ةيشاح)

 رصع لاكش ريدقت ىق هقازآ تناك اذإ ابع هم ملعتسل خولب ذاتسالا ىلإ ءرشن لبق هيلع علطأ دقوم

 م 1847 ماع عوبطملا هفلؤم ىف اب رهاج ىثلا ارألا تلازام اميدق»
 قاروأ تاناشكتسا نأب هيلع در ةنبالا فلؤلل كلذ نأ ةرسلا عم ايثئارب ويسم ىتريخأ دقو

 بعاالا بتك نع ذأ امم رقوأ ناك رصم ناكس ددع نأب داقتعالا ىلا وعدت ةنامورلا ةيناتويلا ىدربلا

 ناالا ىلإ هيلع لوعملا ددعلا وهوس

 ليم هنآ م 14. ما عيط ىتلا هفلؤم نم كلاثلا باق ىربظأ دق خواب ذاتسالا وع اهو

 ( سلاطة رصحف ايرقت نويالم ب ناكسلا ريتعي نكلور فلؤملاو) نوالم ةرشع نع !ريثك لقيال ددع ريدقت ىلإ

 عيمج ىلع ليوعتلاب ةديدج سسأ ىلع اهسسارد بحي أسما هذه نأ حولي ذاتسلالا ىري نتالاو
 بوبملا ليصاع لاقغإ مدع عم ىدريلا قاروأ ىف ىلا ةلحاالا#
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 ةسلاطبلا رصع

 م٠ ق ٠# ىلإ م. قا مس.و ةنس نم

 رادقم ىلع هنم فقن 9 ىأ نيخرؤملا ءامدق ركذي م

 هيلع فوقولل دبجلا لذبنسف كلذ عمو رصعلا ذمه ىف جارخلا

 انل هوور امم جاتنتسالاب

 رطعقلا راز ىذلا خروملا وصو رودوبد ركذ

 تأ (#07 ةرقفلا لوألا باتكلا ) ىف رصعلا اذه ةياهن ليبق

 وهو لوألا مسقلاف ٠ ماسقأ ثالث ىلإ ةمسقم تناك ىضارالا

 مدقت ىتلا حئابذلل انمت عفدي هداريإ ناكو ةنبكلل ناك اهريكأ

 ناكو جاتلل اكلم ناك ىتاثلا مسقلاو . هلك رطقلا ءاحنا ىف نيبارق

 هطالب ةبنأ ظفحل مزاي امو بورسلا ىف هداريإ نم قفتي كلملا

 نيذلا ةفاكي نأ هتعاطتسا ىف ناك مظعلا هلخد ةطساويو . هتمظعو

 نأ نودب كلذو ةديجملا لامعالا نم لمعي مجرينغ نع نوزاتمب

 مسقلاو ٠ مهلع ةظهاب بئارض ضرفب ىلاهالا قامرإ ىلإ جتني
 ممزكرم ىلا ةبسنلاب اوناك نيذلا برحلا لاجر كلت ناك ثلاثلا

 ءادن لك اوبلي ىزأ نيرطضم دئاوفلا نم هب نوعتمتي الو زاتمملا

 ه1. ةيركسعلا ةمدخلاب لاصتا هل نوكيو مييلإ هجوي

 ةوناك نيعرازملا نأ 6 ةرقفلا ) ف رودويد ركذ "م



 بركه

 لاجرو ةنبكلاو كولملا ةزوح ىف ىلا ةبصخلا ىضارألا نورجأتسي

 ابتحالف ىف نومدختسي نامزألا رئاس ىف اوناكو ديهز راجباب برحلا

 ىلع رسي مل ىضارآلا ةيكلم عيزوت نأ كلذ نم حضتيو
 دقق . ةسلاطبلاو ةنعارفلا ىدبع نم لك ىف ةدحاو ةريثو

 ل لوآلا رصعلا ىف ىلامهالا ىلع عزوت نايطألا تناك

 ايتيكلم تناك اهني رصعلا اذه ىلع مالكلا دنع تودوريه ركذ

 تاقبط ثالث ىف رودوبد ركذ م رصحتت ىلاثلا رصعلا ىف

 الإ اوناكافف ىلاهالا امأ . برحلا لاجرو كولملاو ةنبكلا م

 1 اى نيرجأتسم

 ارئاس نركب ىل ديعلا ذه ىف جارخلا نلزأ ربظيو

 اهني ذإ . ةشءارفلا رصع ىف ةعبتم تناك ىلا ة قيرطلا ىلع

 تناك برحلا لاجرو ةنبيكحلا ضارأ نإ تودوريمه لوقي

 موس ةحفصلا ىف وزورمل لوقي ةنعارفلا رصع ىف هنم ةافعم

 ماع ) ديشر رجح ىلع ىلا ةباتكحلا نإ هفلؤم مم

 :نأب «ىفت  ةسلاطبلا دبع طساوأ ىف ىأ - ( م .ق ردح
 نم رورأ لك لرع ادحاو ايترإ يحن تنك ةم وكلا

 نع بدرإ سمخ ىأ ةعارزلل ةصصخلا ةنيكلا ىضارأ

 تاليك ثالث ىرخأ ةرابعب وأ . ابس ١م و اطاريق ٠١ لك

 ايرقت نادف لك رع ( ارث .٠ ) ةليكح فصنو

 بدارأ ةرشعل نوادفلا لوصع طسوتم انردق اذاف



2 

 اتعئام دجوي سلو ةفعارفلا رصع ىف لالا وه اك

 ىضارالا ىلع جارخلا ةبسسن تناك  ريدقتلا ذمه مم

 اسرقت ري م ةزاتمملا

 لع تضرف اهنتوكح عم ة بسنلا هذه نأ ربظيو

 كلذ عمو . ادج ةضفختم زايتمالا ةمعن ابتفح ضارأ

 انلاب #رع بزعيال هنا امسال اهراغصتسا انل زوحي الف

 نم امزج نوكلتمب اوناك رودويد ىور اك كولملا نأ

 الإ همير نم نوقتفنبال اوتاكو ضراآلا نم ءازجأ ةثالث

 لاجرو ةنبكلا يتقبط نأو * ةليلق تناك ىلا ممجئاوح ىف

 مزلي ايف نيقابلا نيئرجلا عير ىنرم ناقفتت اتاك برحلا

 كولملا وكي ل ةقيرطلا هذهو . بورحلاو ةدايعلا لاحم

 ىو رصم تاداريإ ىرت كلدلو . مسج لخد ىلإ ةجاح ىف

 ىف اهنم ةسلاطبلا رصع ىف اريسثك لقأ جارخلا اهتلمج
 9 ىرخآلا روصعلا

 ماسقأ ةثالث ىلإ ةمسقم تناك ىضارالا نأ امبو

 لوصولا لواحتسف كلذ لوق قبس اك - ةيواستم ريغ

 بيرقتلا هجوي ةدح ىلع اهنم مق لك ةحاسم ةفرعم ىلإ

 رصم ىف ةعورزملا ةحاسللا انردق ىنرأ قبس دقلا

 سيل هنأ اميو . ةندفآلا _.رم نيبالم ةتس ةضءارفلا رصع ىف

 ةحاسملا نم ردقلا اذه نرأب نظلا ىلإ انوعدي عاد نم مث
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 ةحاسملا هريتن ىرأ ىتِنيف صقن وأ ةدايز هيف تثدح

 تاعورزملا لوصحم ريتعن سرأو ةسلاطبلا دبع ىف ةعورزم تناك ىلا

 فنرويلم نيتس جارخلا هنع ةخؤي ناك ىذلا ابعاونأ نيابت ىلع
 بدارأ ةرشع ىوتسلا نادفلا لوصحم طسوتم نوكي كلذبو « بدرإ

 ةصح لك رادقم نيعن نأ انل ىنيني كلذ ررفقت ىّتمو

 ةيواستم نكت مل ىنلا ثالثلا صصحلا هذه نم

 ةدابش بسح ابصأ ىو ةيكحلاب ةصاخ ىلوألاف

 ب ار اهردقنلو كلثلا نم ركأ امح كتنكو رودود

 ءةرث...ر...م ب املوصع ردقتو براق مرو...

 مولمف مسقلا اذه ىلع جارخلا نرم طوبرملا ةميق امأ . بدرإ

 ةميقلا هذهو حاضيالا قبس مك كلا اهيلا قرطتيال ةيفيكب انيدل

 بدرا نويلم ,ه لا جارخ ةلمج نوكت اذه ىلعو . زب م ىه

 ددعلا اذه برضيو . بدرا لهءر... ىه يب م عققاوب

 ةلج وهو م.ج تجهر/ه.. جتني بدرالا نمن اشرق مه ىف

 دوقنلاب ةصخلا هذه جارخ

 ابتحاسم تناكناو ىبف كولم لاب ةصاخلا ةناثلا ةصحلا اماو

 لاجر ةمرسح ةاعارمل كلذو ىلوآلا ةصحلا ةحاسم رم لقأ

 عازنالب ةثلاثلا ةصحلا . م ديزأ تناك اهنأ الإ ةبجاولا نيدلا

 هر... .. ىأ لئلب ايحاسم ردقت .رحنو

 . بدرأ م.يك...ر... ب املوصع ردقتو ترادق
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 ىفعم ءارمالو ناك مسقلا اذ نأب لوقلا ىلإ انب ةجاح الو
 جارخلا نم

 تناك ينلاو شيجلا لاجرب ةصاخلا ةثلاقلا ةصحلاو

 نم ةةوكحم تناك نييلوالا نيتصحلا رم ارادقم لقأ ةرورضلاب

 الوصحع _راكو نادقف ةر/م..ري... نم ىأ ةحاسملا قاب

 اهلع اطويرم فراك ىذلا جارخلا امأ . بدرإ ؟هر/...ر..

 جولي هنأ الإ .هريدقت لع هنم فقن دنتسم ىأ انيدإ سيلف

 لوخ ىذلا فرشملا تونبكحلا لاجر دك ناك اذا هنأ انل

 كول لا ةصح ىلع ةحاسملا ىف ديزت ةصح ىلع لوصحلا محلا

 ناكام ةبسن انردق اذا نيلاغم نوكت الف ٌريثس نوعفدي مبلعج

 بدرإ رثه../ء.. ىأ زث ل١ ب برحلا لاير همقدي
 داحاولا بدرالا رمت اشرق مو ىف ةيكلا هذه برضيو

 ةصخلا هذمه جارخ ةميق وهو م.ج هءهري... متانلا نوكحي

 ىوتسلا

 رصعلا اذه ىف جارخلا ةلمج نروكت كلذ ىلعو
 طوبرملا نادفلا نييالم ةمبرالا نع كلذو م.ج يهب...

 طسوتم نوكيو نيتصح جارخ ةلمج وه غلملا اذهو . جارخلا اهيلع

 شورقلا نم 9١ج امهيف دحاولا نادفلا جارخ



 وجعا

 ثلاثلا لصفلا
 9 دامورلا رصع

 ماهم ىلإ مق مو ةنس نم

 ةبجولا نم ابفصوو نامورلا رصع ىف رصم نويارتسأ راز

 مالكلا نع كسمأ فسآلا عم هنكل ةقدلا ىف ةياغ افصو ةيفارغجلا

 تحبصأ اهنأ ىلع هفصو رصقو اماث اكاسمإ ةيلا# لا اهدراوم ىلع

 زاب باتكلا عجار ) ةميسج ةيزج عفدت ةينامور ةيالو نآلا

 (18 ةرقفلا

 رطقلا لخد نسرأ (س ةرقفلا ٠٠١ باتكلا) ىف ىور مث

 نالت ة/ه.. غلب تيلوأ سوميلطب دبع ىف
 داربالا اذه ةماخض هركفب تلاج ذئدنعو .( م. جرام. ءر...)

 ىف اهديروت نع رجعي رطقلا اذه ناك ىرتاي غلابملا ةيأ : لاق

 اردق لبق نم دروب نراك دقو ةريدقلا نامورلا ةموكح دبع

 ؟ مهئدرأو كولملا أوسأ دبع ىف اذبك الئاط

 حميدملاو ءانثلا تاراغ .رم نوبارتسا هلاك ام عمو اذه

 تاداربا رع ممتد ىأ ركحذي مل هناف ةينامورلا ةرادالا ىلع

 اهدبع ىف رصم

 ارثكح قرأو لجأ تناك ةرادالا هذه نأب ملستلا عمو
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 ةماخض نأ انل حولي هناف ةسلاطبلا كولم رخخاوأ ةرادإ نم

 ببسلا اذه ىلا اهلك ىرعت نأ نكمال نوبارثسا اهركذ ىلا لخدلا

 مح نع اريثك فلتخي رص نرامورلا سس ناك دقو

 مهسقتأ نوربتعي ةسلاطبلا كولم ناك اهني هنأل . امل نانويلا

 تاريخلا ىرم مهلع ميكالمأ هردتامب نوعنقيو نيينطو اكولم
 تفتويتامورلا ناك ةظفاب بئارض طبر ىلا مهئاجتلا تود

 غيطصاو هل اصاخ اكلم دلبلا ريص ىذلا سطسغأ امسال سكتلا ىلع

 ىلاهآألا ةحلصم هربظ ءارو ىرو ىنجالا ديسلاو ميافلا ةتبصب

 .هجوو . ايلإ رظنب وأ ميحلاصمب ًابعي الق ناكو. مهتهافرو

 عاطتسيام لك هل بلجت ةيفيكب مييلع هماكحأ ريستل همه لك

 قلد بيوع
 عييج هئام رمغو ليثلا ءافو ةلأسم _نروبارتسا دبأو

 هماتت جارفلا ةيابج غوسي نراك ىذلا ساآلا ء ىضارالا
 : لاقف ( + ةرقفلا إب باتكلا عجار ) ماظتتاب

 تناك امل مهممع نورئي مكحل ةقياسلا نامزألا ىف

 نوربتعي سالا ناك اعارذ رشع ةعبرأ ىلإ عفترث ليتلا هايم

 ناكمالا زيح ىف حمبصأ هنأو ىوصقلا ةيابنلا غلب ناضيفلا نأ

 عرذأ ةينامث ىلا لصت هايملا تناك الو . لوصع ربكحأ جاتإ

 هنمه تلدبنق . طحقلا لوزن .نروعقوتي سكعلا ىلع اوناك طقق

 ليلا ناضيف حبصأ ثيحي نورتي دمع ىف ابعيمج لاوحألا



 ا

 ىلع لوصحلا ._.ىم دبال كاك اعارذ رشع ىتثا ىلإ لصو اذإ

 نراضيفلا نأ نينسلا نم ةنس ىف ثدح هنأ ىح لوصحم تعا

 ةهعاجب ثودح ناسنا رعشي مل كلذ عمو عرذأ ةيناعلا زواحب ٍ

 ةرادالل ةيعيبطلا ةجيقتلا وه اذه نال بجي نم كلذ ىف سيلو

 هأ. ةديشرلا

 باتكح عجار ) ددصلا اذه ىف »هيمنع هيفير لاقو

 : ( مب ص نامورلا ّح دبع ف رصم

 ةنسلا لوصف ىف ملقالل ةيعرطلا لاخلا هعضو ىف ىعور فلاسلا ماظنلا نآل

 زبح ىف نكحي ىل هنأ ةجردل اقيثو اطابترا اهب اطبترم هتلعج ةقيقد ةاعارم

 مسنأ الإ ظافلالا ليديت نامورلا عاطتسا دقلو . هداسفإ ىلا

 ميتزواجم ناف كلذ عمو هيلع ىهام ىلع ءايشألا ءاقبإ ىلإ اورطضا

 مهتلظأ ريذلا صاقشأالا ءاشترا ابكحرت ىلا دسافملاو ةطلسلا دح

 نيعرازملاب ررضلاو ىذألا تقحلأ ةرطاربمالا ةرادج مدعو ةيبوسحما

 ةحالفلاو

 و نوناقلا ىلع ايدعت تناك هذه ةطلسلا دح ةزواجيو

 ها. ديدج ماظن ةباثم نكت

 .رمه رييغت ىأ ثدحم مل هنأ لجلا حضاولا رهو

 ثدح هنأ نم دبال هنأ انل حولي نكلو . ةيرادالا ةهجولا
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 لح عمسطلا محب لح سطسغأف . ىضارآلا ةيكحلم ىف ىلكر يفت
  فنأ ىف ءرملا كشي مث نمو . مهضارأ عيمج كلتماو ةسلاطبلا

 تازايتمالاو ةاعار#لا سفن هرصع ىف تلان دق ةنبكلا ةقبط

 لبق نم ام _دروعتمتي اوناك ىثلا

 ابحاشأ تراوت دق عيطلاف برخلا لاجر ةقبط امأ

 ضرأب لحامو . رفاظلا قامورلا لالخالا شيج مامأ

 انيدل مولعم ريغو ضماخق نيتقبطلا نيتاه

 هنع ىور تدراكرام فراق جارخلا ريدقت ةبج نم امأ

 :قأيام ( "ه4 ص ٠١ ج نيينامورلا نيفلؤملا ليلد ) باتكح ىف

 لوصحملا سمخ عقاوب ىذلا جارخلا ضرف رمتسا

 ةسلاطبلا دبع ىف ناك املو . دالملا دعب سماخلا نرقلا ةياغل

 انيع عفذي رسخألا بناجلاو ادقت عفدي جارخلا اذه نم بناج

 ىف هنم رك أ ناك نامورلا رصع ىف ينيعلا بناجلا نأ دعبتسي الف
 لالا ناك اي ةيزجلا لصأ نم لزنتسي ناك هنأو ةسلاطبلا رصع

 تاقحتسملا قاب ىف نأقلا راك كلذكو . رصعلا ذمه ىف

 ىدريلا قاروأو روابلا لشثم ةيروطاربمالا نمز ىف رصمب ةينيعلا

 هيلإ جاتحي ناكام كلذ ريغو ةقاشملاو ةناتكلا تاجوسنملاو

 حلاصملاو ىلملا طالبلا

 جارحلا ةيرض رادقم نأ مدقتملا صنلا نم ذخؤيو
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 لوصحلا نم ير. وه رصعلا ذم ىف اررقم ناك ىذلا

 كلذ ره نيحلا اذه ىف هب الومعم ناك ىذلا ىرلا بولسأ نأو

 نم فناكو . نويارتسا انل هفصو ىتلا بيجعلا بواسألا

 ينج ىلإ لوصولا نوكي اعارذ رشع ىتثا اضيفلا غلب ىثم هنأ هدئاوق

 ةنامث ىلإ الإ لصي مل اذإ هنأو . ةققحما رومآلا نم لوصح ربكأ

 نأ ىثبتي مث نمو . ةعاجم لولب دحأ رعشيال طقق عرذأ

 لريضتلو داما اهريع تناك قا ةئانلا بئرا نم نقاو ةزكت
 مل نإ ةنعارفلا رصع ىف امهنع ءارمالب نالقبال ابهنم جتني ناك ىذلا

 رصع ىف ىج امب داشرتسالا عمو اذه. كلذ نم ديزأ انوكي

 رصع نر اراهدزاو انئارمع لقأ عازنالب نراك ىذلا برعلا

 عفدب . نأ نم هتكمت ةلاح ىف ناك رطقلا نأ ردقت نامورلا

 هردق حطسم نرع منج ةرل ه٠ هردق اجارسخ ءانع الب

 .دحاولا نادفلا نع اشرق 7و عقاوب ىأ ةندفألا نم نييالم ةتس

 عبارلا لصفلا

 نييطنازببلا رصع
 م٠514 ةنس ىلأ مموج هتس دلنم

 ىف ةماع ةقيرطب هب دشراسن ليلد ىأ انيدآ دجوال
 ,..دلا اذه ىف اهلع اطوبرم ناك ىثل ةحاسملاوأ جارخلا ةفرعم



 ب ا ب

 : ناشلا اذه ىف ةيئزج تامواعم ضعي عنقن نأ انيفكف

 ةيندملا رصم ةرادإ 0 باتك ف درابور ةسنآلا لوقت

 : ( مم ص نييطئازبلارصع ىف

 ملةيالولا نم ادت ىحين ناك ىذلا جارخلا رادقم فمإ ش
 رادقم ىه انيلع ىب ىلا ةدعاقلا نأل دحلاو لدعمب نك

 ةضيرع مدقتام ىلع ليلدلاو . اهصخ تاجردو ضرآلا ةيحالص

 اولاق دقق . 60 ديئاببط ريمأ ىلإ وتيدورفا ناك سم ابمدق ىلا ىوكشلا
 طويلا عارخلاو بهل دن سيطر نت هي حلل ا
 عقاوب ىأ ةقطنملا ىضارأ قاب ىلع ضورمملا جارخلل واسم ابيلع
 طيرارق ةينامثو « ةيعارزلا ضرالا .رم رورأالا نع نيطاريق
 هعضو اهلع طبر :ىذلا اذهو . موركلا ضرأ نم رورألا ا

 ىلع جارخلا ريدقتي اوفلك ةيروطاربمالا لبق نم نوهتفم

 ةيالولا ىضارأ رئاس

 ةتوافتم تائف ىلا جارخلا ةبيرض مسقت ةدعاق رم جتتو

 جارخ ضيفخت ناكمالا زيح ىف راص نزأ ةبرثلا بصخ بسح
 كلذ ناكأ ءاوس ةبالولا ىرق نم اذكوأ اذك ةيرق

  ناكو . لوصحملا ةءادر ببسب مأ ةيئاثتسا وأ ةيئابن ةفصب

 ةيالولا ماسقأ حرم مق لك ىلع جارخلا ريدفت مث ىنم
 الإ ةيرق لك ىلع ضرفي ىذلا جارخلا نييعت لجل قبال
 ابيضارأ ةحاسم ربدقت

 دامعلا كلذ ىف رصم ىلاعا مسا ديئايط ()



 والو

 جارخلا ميزوت ىف ةدعاقلا تناك نيطنطسق دبع ذنمو

 امقلب تناك ول ىَحح ةيحان لك نايطأ ةدع ىحاوتلا ىلع

 ةاقلم تناك ىبلا ةلوثسملا ىف نماضتلل ةاعارم . كلام ال سلو اناس

 ليصحت رم قوثولل ةموكحملا تناكو . ةيروطاربمالا ىلومت ىلع

 دابدزالا ىف اذمخآ ناك ىذلا ةعارزلا طاطحنا عفدلو جارخلا

 فنراطاألا باصأ بره دعب ةيرقلاب نيقابلا نيعرازملا مزلت

 اوعضي نأ * ابجارخ عفد نم اصلخت ضارالا مبكحرتو

 . روبلا ضزآلاو ابكحالم ابلياز ىلا ضرألا ىلع مهيدبأ
 ىف هجدأو هْف عسوت جارخلا ماظن نانتسوج ررق امدنعو

 ةمجرت كيلاو . نينامورلا نيعرشملا راي تارارق ةعوص

 ددصب ( 19817 متر ) ةرهاقلاب تدجو ىدرب ةقرو نم لوقنم لاثم

 : جارخلا ةيلوئسم لقت

 جاتالا ةهمدع اضرأ ناطالا ووذ كرتي امننع

 اذم مبلمسي .نودقفي اوناك ةبرقلا لهأ لهأك ىلع ابجارخ اوعضيل

 نيرسخأآلا ناكسلا نأ امو . اهب مهتاكلتت عيمج ىف مهقوقح

 ةكورالا ضرآلا جارخ مفدي نيمزلم اوناك ةيرقلا كلت ىف نيقابلا

 ضيوعتلا ضمب ءالؤه ضوعت ةموكحلا تناك
 ها .اهنع لزانتلاب ابكالم مزلأ يتلا ةبصخلا ىضارآلا مهحتمب

 :١؟+ ةحفصلا ىف اضيأ ةفلؤملا تلاقو

 ةمر تحت ايئاعورزم نزأ بيس رمم نإ



 تكالك 0

 عيزوتل ادادعتسا راطقألا لقأ تحبصأ اهراطخأو ليتلا تاناضيف

 فتوناق ىعار دقلو . كالمالا ةحاسم ةيسنب يعلا جارخلا

 ترمتساو ةيدقلا ةبرصملا ديلاقتلا كلذ ىف 21016865 تايتلكوبد

 ىلإ جارخلا ايلع طوبرملا ىضارآلا بصخ ةاعارم
 الث سيوبوياطنا ةنيدم يفن . ساسلا نررقلا

 ةعارزلل ةدعم ضرأ ىلإ ابهتلا- بسحب نايطآلا تمسق

 نيتاسبو موركو تاعقتتسمو رزجو

 لك نع اهتيابج بحي يللا حمقلا بتارأ باسح لصعو
 ةدعملا ضرالا نم رورآلا للع ضرفف . ماسقألا هذه نم رورأ

 رزجلا .نرم رزوزالا ىلعو . بئارآلا رم ذايب ةعارزلل

 رم ا/ و ا///, و ار/ب تاحقتتسملا نمو . بتارآلا .ىرم ١

 ةقرو عجار ) بترالا نم ارب و ا/ نيتاسبلا لحدرمو . بترالا

 ش ها . (>.هب قر ةرهاقلا ىدرب

 تناك جارحلا ةيرض نأ هحاضيإ قبس ام صلختسو

 انيعو ادقن نامزالا لك ىف لاحلا ناك م ىبجن

 ةيريدم ىرق نم واقشا موك ) وتيدورفا ةدلب امأ
 طبر نم اهناكس ملظتي يا ( اطبط زكر اجرج
 (ايبس )موا مطارق )1٠١ رورأ لك ىلع ( شورق ح) نيطاريق
 .( اييرقت دحاولا نادفلا نع اشرق ٠١ عقاوب ىأ ) ةعارزلا ضرأ نم
 ملعلا طسوتملا نم ىندأ ىوكشلا هذه نم مهفي اك اهتبرث ندعم ناك



 - 9ا/اث

 رطقلا نايطألا

 اجرج ىرق نم ةريبكسحلا واق ) سيلوب وياطتا ةيحان امأو

 ةعارزلا ابيضارأ نم رورأ لك ىلع ةنيعلا ةبيرضلأ تناكف ( اطبط ركع

 عقاوب ىأ (ايرقت تالك م) حمقلا نم بترا عيرو ابترا

 اذاف . بيرقتا هجوب دحاولا نادفلا نع تالي سمخ

 دحاولا نرادفلا جارخ ناك اشرق مه بدرالا نم نأ انضرف

 اشرق ٠١ اضأ

 امهاتلك ةمعقاولا نيتيحانلا نيتاه ىضارأ نأ ربظيو

 تقلب ىلا ىضارألا نم ةدودمم نكت مل ىرخاالا موفت ىلع

 ةيحلنلا ىلاهأ ملظت نم كلذ نيبتي اك اريك اغلبم ةدوجلا نم
 دعت تناك نإو ماعلا طسوتملا نم طحأ تناك لب ىلوألا

 ةديجلا نرايطأالا نم هذه انمابأ ىف

 نع جارللا ةبابج طسوتم نأ ىرن كلذ ىلعو
 . اشرق نيثالثا وحن ناك تقولا كلذ ىف دحاولا نادفلا

 ىضارالا ةحاسم نادف هرى...ري... ىف طسوتملا اذه برضيو:

 جارحلا ةلجوهو م.ج يه. ...١ جئابلا بتوكي ةعورزملا

 دبعلا اذه ىث



 سماخلا لصفلا

 برعلأ رصع

 ( م اهلك ) ه وجم ىلإ ( مدكاإ )ه٠. ةنس نم

 ديب
 جارخلا

 ىضتقم ىلع ةفيلخلل زوحي ةونع دالبلا متفت امدنع

 : نيرعالا نبذه دحأ ةيمالسالا ةعيرشلا

 نيعافلا نيب اهتمسقو ابضرأ لع هدب عضو ١-

 . .اهيلع جارخلا فيظولو دالبلا لهأ ىديأ تحت ايكرت سب
 اآبلاهأ هيلع حلاصام مارتحا بجيف احلص ابحت اذإ امأ

 اك امارثحا

 ةفرمم ةلأسم متفلا اذه راثأ رصم برعلا مش انو

  طورشو دبع ىلع ايبم اخلص وأ ةوسنع تحف تناك اذا ام

 مهضعبف . دعب ايف نيخرؤملا ىفلتع نيب لدج كلذ نع جتتو
 فرتعن اننأ ىلع . فاشل رصتني مهضعبو لوأالا ىأرلا ىلإ ليم

 امهتم قيرف لك ىأرل راصتنالل وعدبام دجوي هنأب

 نع عفاد دلبلا :نأ ىلع يتبم لوآألا قيرفلا ىأرف

 « ورمعو سقوقملا نيب مربأ دبعب لسو عجر مث « ةوقلاي هسفن



 ا اةالو

 لوألا مزثلا دبعلا اذه ىضتقمو . لصحام ةقيقح كلذو

 ”(اشرق. 5,١ ) نارانيد اهردق ةيزج عقدي نأ رصم لهأ نع ةبابتلاب

 ىف ةيرح عئاقو دعب ايف تماق هنأ امب نكلو . صخش لك نع

 فنردملا نم ريثكو نويركلاو سيطلسو كيرش موكو طونرت

 سيطلسو سيخلاو اخس لثم محالسلا ةوقب ابيلع ءاليتسالا مث
 ىأرا: اذ ف راضأت .. ةنردكعماو بيبو ليضمو ةناطرتو

 ىغلملا مسح ىف حبصأ دق سقوقملا عم مربى لا دبعلا نوربتعي
 ةونع ةحوتفملا كي لماعت نأ بحي دالبل نأو

 دق دبعلا نأ ىلع هنونبيف ىتاثلا ىأرلا راصتأ امأو

 ذفن دقو ءدعب ايف ةمواقملا هيغلت نأ نك الو ابك دالبلا طبر

 اذهو . صفت لك نع نيرانيد ةيابج ومهو هيف ىماسالا طرشلا

 اوعمجأ لكلاف ةيردتكسالا امأ . دبعلا اذه مارثحا ىلع ليلد
 ىلع نوكحت نأ مصي ابتلماعم نأو ةونع تذخأ اهنأ ىلع

 رابعالا ذه

 نيلصف ( رصم حوقف ) هباتكح ىف مكحلا دبع نيا دقع دقو
 ءاجي .نيقباسلا نيبأرلا نم لكل اهبنم الك صصخ « ةلأسملا هذهل

 : هصنام ىنآلا ناونعلا تحت اهدعبامو مهي ةحفصلاب لوألا ىأرلا نع

 ( ةونع رصم تحتف لاق نم ركحذ )

 .دقع الو دبع الب ةونع رصم تحتف لب نورخآ لاقو
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 نب ةريغملا نب هللا ديبع عمس ىرعع بيبح ىلا نب ديزي نع
 امل نإ لوقي قالوخلا بهو نب نايفس تعمس لوقي ةدرب ىأ

 ابمسقا : لاقق ماوعلا نب ريبزلا ماق دبع ريب رصم انحتف

 :ريبزلا لاق .ابمسقأال هقاو : ورمع لاق . صاعلا نب ورمعاي

 : ورمع لاق . رييخ ملص هللا لوسر مق ام اهنمسقتل هللاو

 وربع هيلا بتكف . نينمؤملا ريمأ ىلا بتكأ ىتح اهمسقأال هتلاو
 ,ىحب ىثدحو ةعيطل نبا لاق ."”ةتبتلا لح اهنم وزني ىتح اهرقأ
 اذه. بهو نب نايفس نع ةريغملا نب هللا ديبع نع نوميم نبا

 هبتك أ ىنح ائيش مبيف ثدحال نكأ ملورمع لاقف لاق هنأ الإ

 هكلملا دع لاق . اذهب هيلإ بتكق هيلا بتكف باطخلا نب رمع ىلا

 دبع انثدح .هب ىضرأ ءىث ىلع لوص ريزلا ناو هيدح ىف
 هقلا ديع نع ةعيل نبا انثدح الاق ملاص نب نايثعو ةلسم نب كلما
 دبع نع بهو نبا انثدح كلملا دبع انئدح . ةونع تحتف رصم نأ ةريبه نبأ

 .ةونع تحتف رصم نإ نولوقي انخايشأ تغمس لاق معنأ نب دايز نب نمحرلا
 دهش نم ناكو هيبأ نع انثدحي ىلأ مهتم منأ نبأ لاق . دقع الو دبع ريغب

 نبا نع بهو نبا اتدح ملص نب نايثع انثدصح . رصم متق

 دمع ريغب ةونعرصم تحتف نولوقي انخايشأ تعمس :لاق معتأ

 نع ةعيبمل نبا انثدح ةملسم نب كللا دع اتثدح . دقع الو

 كاملا دبع انثدح .ةونع تحتف رصم نأ ةورع نع دوسألا ىنأ

 هيلإاوتكف .ابتسق اودارأ رصم كحتتاملا ةدابنلا ىف ريثتالا نبا لاق ()

 اهنم وزني ىح ديرن .ةلبحلا ليبح اهتم ىوني ىتح ال :لاقق ( هتعهقأ ىضو رمح ىلإ ىأ )
 دكارتااب ابيف نولسملا رثكي ىا باودلاو سانلا ىق امأع نوكيو دالوتالا دالو+



 والا

 ةيلاعلا ىا نب بويأ نانق ىنأ نع ةعيمل نبا انثدح ةبلسم نبا

 11 ا يما نر ع فلس نمل عع وع اركان

 هنأ هيأ نع هثدح نانق ابأ رأ ىمرضحلا هللا دبع نبا

 امواذه ىدمقم تدعق دقل : لوقي صاعلا نب وريع عم

 سلياطتا لهأ الإ دقع الو دبع ىلع رصم طبق نرم دحال

 هيدح ىف ةعيل نبا لاق . هب مل ىفوي ادع مل باف
 اندح . تعب تّدش نإو تسمخ تئش نإو تلتق تئش تنزإ

 دبع نب ضايع نع بهو ربا اثدح ةباسم نب كلملا دبع

 نب ورع نأ نحرلا دبع ىأ نب ةعير نع ىربفلا هللا

 باطخلا نب ريع نرأو دهع الو دقع ريقي رصم حتف صاعلإ

 -هلمهأو مالسالل ارظن ءىث هنم جرخي نزأ اهرصو اهرد شح
 نمحرلا ديع نع بهو نيا انثدح ةملسم نب كلملا دبع اتثدح

 ناك :لاق ملسأ نيديز نع دماجم نب بوقعي نع حبرش نبا

 دحأ نيبو هنيي ناك دبع لك هيف باطخلا نب رمعل توبات

 نحرلا ديع لاق . دبع رصم لهأل هيف دجوي ملف هدهاع رم
 نيف . هلاق ءىش مأ ثدح ديز نعأ ىردأ الف حيرش نبا

 رضنلا دوسألا وبأ انثدح . ةمنف ماتأ نمو ةمأف مبنم طسأ

 ةصيمل نبا انثدح الاق ةللسم نب كلملا دبعو رابجلا دبع نبا

 لمأ نم حيرس نب نايح بتاك ةدانج نب كلملا دبع رع

 ديع نب رم ىلإ نايح بتك لاق شيرق ىلاوم .رم رصم

 لأسف مهئايحأ ىلع طبقلا ىتوم ةيزج لحي نأ هلأسي زيزعلا
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 دقع الو دهب مهل تعمسام : كارع لاقف كلام نب كارع رمح

 نب .نايح ىلا رمع بتكف .ديبعلا ةلزنم ةونع اوذخأ امناو

 تعمسو لاق . مهئايحأ ىلع طبقلا قوم ةبزج لمحي نأ جيرس
 دبع نب ةللس وبأ جرخ : لوقي ريكحب نب هللا دبع نب يحب

 فذقي لجر ىلا جاتحاف ةنيفس ىف ةيردنكسالا ديرب _.رمحرلا

 ةلزام مم اما لاقف كلذ ىف مكف طبقلا نم الجر رخسف هب

 نبا .نرع ةللسم نب كلما دع انثدح:. مهلا انجتحا نإ ديبعلا

 دبع نب ربع باتك أرق هنأ مصاع ىبأ نب تلصلا نع ةميمل

 داع يغب ةوتع تحتف رصم نرأ جيرس نب نايح ىلا زيزعلا

 نع بهو نبا اثتدح ةيلسم نب كلملا دبع اتثدح . دقعالو

 بتاك نأ رفعج ىنأ نب هللا ديبع نع حيرش نب نمحرلا دبع
 بتكف . ةريزجلا ة عانصل بشخ ىلا جيتحا هنأ هثدح رايح

 .ةسمنذلا لهأ ضعب دنع ابشخ دجو هنأو هل كلذ ركحذي رمع ىلا نايح

 اهذخ ربع هيلا بتكق . هللعي ىتح مهتم ذخأي نأ هرك هنأو

 .هب ممل يفأ دبع رصم لهاأل دجأ مل ىناذ لدع ةميقب مهنم

 انثدح لاق ةملسم نب كاملا دبع انثدح لاق .رمحرلا دبع انثدح

 زيزعلا دبع نب رمع بتكح : لاق بيبح ىبأ نب ديزي نع ةعيملل نبا

 الو دمع اريثب ةونع تحنق رصم نأ جيرس نب نابح ىلا
 نع بويأ نب يحب انثتدح ملص نب هللا دبع اثدح .دقع

 لاق نيزعلا ديع نب مع .نرأ ةبابل ىبأ نب بعك نب نمحرلا دبع
 معن لاق ؟ داس وع رصم لهاآل سيل لوقت تنأ : هللا دبع نب ملاسل



 - اظاو-

 بيعش نب ورع نع ةعيل نبا انثدح ىسوم نب دسأ انئدح

 نب رسمع ىلإ بتك صاملا نب ورمع نأ هدج نع هيبأ نع

 هل سلو مدحأ توميق رص نويهرتي نابهر ىف باطخلا

 هئاريم عفداف بقع هل مهنم ناك نم نأ ربع هيلا بتكف .ثراو

 لام تيب ىف هلم لمجاف بقع هل نكحي مل نمو ؛هبقع ىلا

 نيدشر رع دلخ نب ىح اتثدح . نيبلسملل هنالو ناف نييلسملا

 حف نا لاودنلا تاركا سلع يلع نع هيكشولا

 باطخلا نب رم ايلعخ ةونع ابضعبو ةمذو دبعب ابضعب رصم

 ها . مويلا ىلا مهف كلذ ىضف كلذ ىلع مبامحو ةمذ اعيمج هنع هللا ىضر

 قارنا تع افك اوت فقالا قاف كازا لع ناسز

 :هصنام ىلا

 ( حلصب تحتف رصم نا لاق نم ركذ)

 نيدشرو بوبأ نب ىموم ثيدح ىلا عجر مث لاق

 اريع نرا نش نب نيسح نع نابوث نب نسحلا نع دعس نبا

 جارخلا غلب نمم اب ىراسالا نم يقب ةيردنكسالا متق امل

 فلتخاف . نرايصلاو ءاسنلا ىوس فلأ ةئائس ذئكموي يصحأو

 .تفنودبري نيبلسملا رثكأ ناكف .مبمسق ىف ورع ىلع سئانلا

 ريمأ ىلا بتكأ ىنح ابمسق لع ردقأال :وربع لاقف ابمسق

 اوبلط نييلسملا بأو اهئأشو اهحتفب هيلعي هيلا بتكف .نينمؤملا

 اق مجارخ نوكي ممرذو اهمسقتال رمع هيلا بتكق .اهمسق



 -امءال

 ىصحأو ورع اهرقأف . مودع دابج ىلع ممل ةوقو نيملسلل

 ةضيرفب احلص ابلك رصم تناكف . جارحخلا مهلع ضرفقو ابلهأ
 ىف مهم دحأ ىلع دانيال لجر لك ىلع نيرانيد نيرانيد
 نم هيف عسوتيام ردقب مزاي هنا الا . نيرانيد نم رثكأ هسأر ةيزج

 جارخلا نودؤي اوناك مهناف .ةبردنكسالا الا عرزلاو ضرآلا

 تحتف ةيردنكسالا تفتتراآل . مهيلو نم ىربام ردق ىلع ةيزجلاو

 انثتدح . ةمذ الو حلص محل نكي ملو دقع الو دبع ريخب ةونع

 رصم لوقي بيبح ىنأ نب ديزي نراك: لاق ثيللا انريخخأ نايثع
 نايثع انثدح . ةونع تحتق اهناف ةيردنكسالا الإ حلص ابلك
 رفعج ىنأ نب هلا دييبع نع رضم نب ركب نع لاص نبأ
 دبع طيبقلل :لاق صاعلا نب وربع كردأ رن لجر ىثدح لاق

 ٠ ّلاص نب هللا دبع انثدح .رفت ةثالث ىمسف نالف دنع دبعو نالف دنع

 نم يش نع رفعج ىلأ نب هللا دييع نع بوبأ نب ىحب انثدح
 انثدح . مهئاربك دنع ناك رصم لمأ دبع نأ دنجلا ءارك

 نب هللا ديبع نع دعس نب ثيللا .ل:رع ىرماعلا قا نب ماشه
 :لاقق رصم متف نع ءامدقلا نم اخيش تلأس :لاق يفعج ىنأ

 تديشف ملتح انأو باطخلا نب ربع مايأ ةنيدملا ىلا انرجاه

 .دبع ممل نكي مل هنأ نوركذي اسان نراف هل تلق . رصم حنق

 لهف : تلقق .دبع محل سيل هنا لاق نم لصيالأ ىلابيام : لاقق

 بحاص الط دنع باتك ةثالث بتك . معن : لاقق ؟ باتك رمل ناك
 سنح دنع باتكو ءديشر بحاص . نامزق دنع باتكو ءانخا



 لع :نيزظو لاك 4 لس ناك فيكس :ىلق + يلرلا يام
 نم ناكام ملصتف : تلق . نيبلسملا قازرأو ةيزج ناسنا لك

 عزتتالو « مهرابد نه نوجرخبال - طورش ةتس . من : لاق ؟ طورشلا

 انثدحو . مييلع دازيالو « مهضرأ الو « مروفكحالو  ممؤاسن

 ىنأ نب دبزب نع ةعيمل نبا انئدح ريكب نب هللا دبع نب ىحي
 نب ةبقح بتكص لاق ةبقع ىلوم ةمج ىلإ نع هئدح هنأ بيبح
 . ةبقع ةيرق دنع اهيف قفرسي اضرأ هلأسي نايغس ىفأ نب ةيواعم ىلا ماع

 ناك هل ىلوم هل لاقف عارذ فلأ ىق عارذ فلأب ةبواعم هل بتكحف
 . كلذ انل سيل ةبقع لاتف . ةلاص اضرا هللا كحلصأ رظنا :ههنع

 الو ءءىث مبسفنأ نم نخؤي الآ ةتس اطورش مدبع ف فإ

 مينع عفديو  مييلع دازبالو « مدالوأ نم االو « ميئاسن نم

 كلملا دبع انثدح . كلذب مل دهاشاناو « مودع نم قوخلا عضوم

 نب .نحرلا ديع يرش ىلأ نع بهو نبا انثدح ةيلسم نبا

 نب بيبح ةممج ىنأ نع رفعج ىنأ نب هلا ديبع نع يرش
 ةيرق ىف اعيقب هلأسي ةيواعم ىلا سماع نب ةبقع بتك :لاق بهو

 فلأ ىف عارذ فلأب ةيواعم هل ىمأف . نكحاسمو لزانم هيف ىتي

 كبجعت ضرا ىلا رظنا : هدنع ناك #رمو هيلاوم هل لاقق . عارذ

 ةتس مدبع ىف م .كلذ انل سيل هنا :لاقف .نّباو اهيف طتخاف

 « مييلع دازيالو 'ءىث مبضرأ نم ذخؤال نأ ابنم طورش

 مبنع لتاقي .نأو « مهبرارذ ذخؤيالو * مهتقاط ريغ اوفلكي الو

 ىح انثد_ح باص نب هللا دع انثدح . مهئادو نم مودع



 دس ومعك

 ءاريك نم لجر ى..رع رفعج ىنأ نب هللا ديبع نع بويأ نبا

 لع دن نأ نادرو ىلا نايفس ىنأ نب ةيواعم بتك :لاق دنجلا

 ديزل فيك ةيواعم ىلا نادرو بكسي :انارق مبنم لجر لك

 .نادرو ةيواعم لزعف ؟ ءىش مييلع دازبال نأ مدع ىفو مييلع

 .نرأ ريفع نب ديعس انثدح ا نادرو لزع امنا ةيواعم نا لاقيو

 رصم لهأ نم رفت ىف ةيواعم ىلا دفو نايفس ىنأ نب ةبتع

 نب تيوصحو جارخلا نادروو برحخلا ةبتع ىلو ةبواعم ناكو

 نب ةدايعلاقق . ةبتع نع دفولا ةيواعم لأسف . ناوبدلا ديز

 لاقف . رب لعوو نينمؤملا ريمأأي رحب توح : ىرفاعملا لمص
 ريمأأب اوقدص :لاقف . كتيعر كيف لوقتام عمسا : ةبتعل ةيواعم

 فنرأ هركاو قوقح لع مهلو جارخلا رع يتتيجح . نينمؤملا

 جارخلا ةيواعم هيلا مضف .لتمأن لعفأ الف لئسأف سلجأ

 ديزي نع ةعيمل نبا انثدح ةملسم نب كلملا دبع انثدح

 ديزي نع ثرسحلا نب ورمع نع بهو نباو بيح ىأ نبا
 :تايرقلاةلاكد لاق هنأ. تراك ني كوع نع يع نأ ىأ

 هباطخلا نب رع نأوءدنبع بييلبو نيند مأ مهنم رصم نم

 هرمأي صاعلا نب ورسمع ىلا بتك كلذب عمس امل هنع هللا ضر
 مهددراف اوه رك ناو . كلذف مالسالا ىف اواخد نإف ٠ مريخ نأ

 ديزي نع ةعي نبا انثدح ةيلسم نب كلملا دبع انثدحو لاق . مارق ىلا

 جت اى :لاق ىرضحلا نو سيم نب ىحي 1#رع بيح ىنأ نبا

 هلاجرلا رم ايف نم عيمج ىلع لوص رصم صاقلا نب وربع



 1م

 ةأزما مهف سيل كلذ قوفام ىلا محلا قهار نم طبقلا نم

 تغلف كلذإ اوصحأف . نيرانيد نيرابشد ىلع خيشالو ىص الو

 فلأ فالآ ةينامث مهتدع

 تحمس : لآق بهو نيا انثدح ملاص نب نامثع اتدح

 لوقي قادمملا نابوث نب نسحلا تعمس لاق حيرش نب ةوبيح

 املا صاعلا نب وربع نأ ىمخللا ةيقر ىنأ سرب ماشه ىتثدح

 تردقق هدنع ازنك ىنمتك نم سرا رصم طبقل لاق رصم مف
 ركحذ سرطب هل لاقي ديعصلا لهأ نم ايطبن نأو :هتلتق هيلع

 هيك د حجو ركئأت هلأسف هيلا لسرأف انك هدنع نأ ورمعل

 دحأ نع لأس هنوعمس له هنع لأبي وربعو .نرجسلا ىف

 ورمع لسرأف . روطلا ىف بهار نع لأسي هانعمس امنا ال اولاقف

 :بهارلا كلذ ىلا بتك مث هدب نم همباخ عزتف سرطب ىلا

 ةيمأش ةلسقب هلوسر هءاخ . همئاخغ همتخو كدنع امب ؟ىلا ثعبا نأ

 ابوتكم ةفيحص ايف دجوف ورمع اهحتفف صاصرلاب ةمؤوتخم
 ةيقسفلا ىلا ورع لسرأف .ةريبكحلا ةيقسفلا تحت كلام ابيف

 :نينثا ايف دجوف اهحت ىذلا طالبلا علق مث ءاملا انع سبخ

 باب دنع هسأر ورع برضق .ةيورضم ابهذ ايدرا نيسمخو

 مزونك اوجرخأ طبقلا نأ ةيقر ىأ نبا ركذف . دجبسملا

 اند . سرطب لتق اك لتقف مهنم دحأ ىلع ىنبي نأ اقفش
 نأ بيبح ىلأ نب ديزي نع ةعيمل نبا انثدح ملاص نب ناثع

 هنأل رصم طبق رم يطبق لام لحتسا صاعلا نب ورم
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 بتكحيو نيللسملا تاروع ىلع مورلا ربظي هنأ هدنع رقتسا

 ْ ريئاند ايدرأ نيسمخو ةعضب هنم جرختساف . كلذي مييلأ

 نب دلحنو بويأ نب حي ثيدح ىلا عجر مث لاق
 ةيردنكسالا ريغ ملصي اهلك رصم ضرأ هلا متفق لاق ديم

 ليِصّمو « سين ط لس نييلسملا ىلع مورلا ترماظ تايرق ثالثو

 . نيءلسملا ىلع مورلا اورهاظف عضمج مورلل ناك هناف ٠ بيبُلُيو

 عم *ىف انل ءالؤه اولاقو اهولحتسا _ترويلسملا اهيلع ربظ انلف

 نب رع ىلا كلذب صاعلا نب ورع بتكف . ةيردنكسالا

 ءالؤهو ةيردنكسالا لعجت #رأ : رع هيلا بتكف . باطخلا

 « جارسخلا مييلع تويرضيو « نيملسملل ةمذ تابرق ثالثلا

 « نيملسملل ةوق هلك طبقلا هيلع ملاص امو مبجارخ نوكيو

 ها. مويلا ىلا كلذ اولعفق . ادييعالو ايف ::رولعجي الو

 بيحي نأ ىنأ باطخلا نب رمع نأ مدقتام ةوالت نم يقتسو

 ةرداصم نم ورسصع ةرمإ تحت اوناك نيذلا كقلوأ بلاطم

 جارخلا مهيلع ضرفو اه.وذل اهكرت هنأو « مهني ابميسقتو ىضارالا

 هرادصا ىلع هتلمح ىثلا بابسألا اذه همكح ىف ركذي ىل هنأ امبو

 تقبس ىذلا فالقخلا ثودح ىلا كلذ ىدأ دقف ةحضاو ةقيرطب

 هان هنأ مجري ذإ . نيفلؤملا يفلتم نيب هيلا ةراشالا
 ىضقتام ذاختا ىف ةعيرشلا نم هل لوخلا قحلا مم هلام ىلع

 ةدهاعم بجومب مس دلبلا نأ ىلع هاني هنا لمتحي اك ةحلصملا هب



 ع دمه لا

 : ىهو ةيتآلا ةقيرطلاب رت ةلأسملا هذه نأ ىرن حنو

 : نيروط ىف مث رصمل برعلا متق نأ

 نيبو احل ةرافألا كفو قرم يشي لوآلا

 5 مورلا ةحلصم تناكو . ىقوقملا عم ةدهاعملا مارباب

 برح ةلاح ف برعلا ناك اك طبقلا ةدحلصمب ةطبترم
 عازن الب نينثالا عم

 نقرقملا عم ةدهامملا ماربإ نم ءىدتي ىناقلو

 برعلا لصف هفو . ةيردكحسالا ىلع ءاليتسالاب ىهتيو
 ءالؤه عم برح ةلاح ىف اولظف مورلا رع طبقلا

 عم تمريأ ىلا ةدهامملاب نيطبترم طيقلا اودعو

 ش محلات رع اوفكف سقوقملا

 ةحفصلاب هباتك ىف ىكحلا دبع نبا هركذ امو

 عوضوملا اذه ىف ايهلإ كري ةحجح اهسب امو ب»
 : حلاص نب نايثع نع ايوار لاق

 رع ةعي نا انتدح ةيللسم نب كلملا دبع اثئدح

 رصم ضاعلا نب وربع متق اىل :لاق ىرضحلا بوميم نب ىحي

 كداب نمدطقلا نوتيلا مرا" يرد قدي مج نص زلم
 ىصالو خيشالو ةأرما مهف سيل كلذ قوقام ىلا محلا

 .فلأ فالآ ةينامث مهتدع تغلبف نيرانيد نيرانيد لع كلذي اوصحأف
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 صاملا نب ورمع مللاص سقوقملا نأ بيبح ىبأ نب ديزي رع
 لك ىلع نيراند نيراتد طبقلا ع ضرفي نأ ىلع

 مهتم لجر

 مهام بحأ نف .اوريخي نأ مورال سقوقملا طرشو : لاق مث

 اضرتفم هل امزال كلذ ىلع ماقأ اذم لثم ىلع مقي نأ
 . ابلك رصم ضرأ رم اهلوحامو ةيردنكحسالاب ماقأ نم هيلع

 نأ ىلعو . جرسخ مورلا ضرا ىلا اهنم جورخلا دارأ نمو

 مورلا , كلم ىلا بتكحي ىنح ةصاغ مورلا ىف رايخلا سقوقلل

 اوناك الإو مهيلع زاج هيضرو كلذ لبق فنزاف . لعفام هسلعي

 بتكصو اباتك هب اوبتكو . هيلع اوناكام ىلع اصيح

 . هلك آلا هجو ىلع هيلعي ابناتك مورلا كلم ىلا سقوقملا

 لمضام هيلع دريو هرجعيو هبأر حبشي مورلا كلم هيلإ بتكق

 افلأ رشع انثا برعلا رم كانأ انإ : هباتكك ىف لوقيو

 ناك راف . ىصحب الام طبقلا ددع ةرثسك نم اهب ل.رم رصمو

 برعلا ىلا ةبزسجلا ءادأ اوبحأو لاتقلا اوهرك طبقلا

 ةيردتكشالاب مورلا رم رصمب كدنع نراف ءانيلع مموراتخاو

 برعلاو ةوقلاو ةدعلا مبعم فلأ ةئام نم رثكأ كعم سو

 ملاتق لنزع ترجف . تيأر دقام ىلع ميفعضو محلاحو

 لاح ىف مورلا نم ككمم _.رمو تنأ نوكت _:رأ ثتيضرو

 ىنح مورلا رم كعم نمو نأ 00 الأ ءالذأ طقلا



 ب ةملل

 مكتوقو مترثك ردق ىلع كيف مهناف . مهيلع ربهظت وأ تومت
 نوكحيالو لاتتلا مضهاتف . ةلك "اك مهفعضو مهلق ردق ىلعو
 اناتك كلذ لش« مورلا كلم بتكو . كلذ ريغ ىأر كل

 : مورلا كلم باتك هانأ امل ىقوقملا لاف . مورلا ةعامج ىلا

 انترثك ىلع انم دشأو ىوقأ مبفعضو عهتلق ىلع مسهنإ هللاو

 . انم لجر ةئام لدمعيل مهنم دحاولا لجرلا بتإ . انتوقو

 لتاقي .ةايحلا نم مدحأ ىلا بحأ توملا موق مهنأ كلذو

 الو هلهأ ىلا عجري الا ىنمتي لتقتسم وهو مهنم لجرلا

 اوانق نيف ايظع ارجا مهل نأ توربو ءهدلو الو هدلب

 ةبغر مهل سيلو ةبججلا اولخد اوانق نإ مهنإ .نولوقيو ءانم
 . سابللاو ماعطلا نم شيعلا ةفلب ردق "الإ ةذلالوايندلا ىف

 مقتسن فيكف اهتذإو ةايحلا بحنو توملا هركن موق نمخنو

 هللاو مورلا رشعفم اوسلاعاو ؟ مهعم انربص فيو ءالؤهو نحن

 ىلإو .هيلع برعلا تحلاص الوءهيف تلخد ام جيرخأال ىفإ

 نأ نونمتو ىلوقو ىنأر ىلا ادغ نوعجراس مكنأ ملعال
 لام تفرعو تيأرو تتياع دق قأ كلذو . قومتعطأ متنكو ل

 نأ مدحأ ىضرب امأ محو ٠ هنرعي لو هرب لو كلملا نياعي

 قف ._ريراتيدب هدلوو هلامو هسفت لع هرمهد ىف انمآ نوكي

 :هل لاقق صاعلا نب ورم ىلا سقوقملا لأ مث ؟ ةنسلا

 ةعامج ىلإو “ىلإ بتكو ىنزجعو تلفام هرك دق كلملا نإ

 اورفظي ىح كلاتتقب مثلمأو كلتحلاصمب ىضرتال فأ مورلا



 مم١ -

 كتدقاعو هيف تلخد ام جرخال نكحأ ملو - مهب رفظتوأ كلب

 حلص مث دقو . ىعاطأ .رمو ىنقت ىلع قاطلس امتإو هيلع

 مم انأو.ضقن مهلق نم تأي لو مهتيو كني ايف طبقل
 مهتحلاص ىذلا حلصلا ىلع كل _رومتم طسقلاو ىسقن لع كل

 بلطأ انأو ٠ ءىرب مهنم انأف مورلا امأو .ميئدهاعو هيلع

 ؟ رهام : وربع هل لاق . لاصخ ثالث ىتطعت _:رأ كيلإ

 دقو مهمزلام ىنمزلأو مهعم ىتلخدأو طبقلاب ضقتال : لاق

 .نرونتم ميف هيلع كتدهاعام ىلع مهئلكو ىتبلك تعمتجا

 مويلا دعب مورلا كلأس بنإ ةناقلا امأو . بحت ام لع كل

 ممتاف ادنيبعو ائيف ميلعجت ىثح ميحلاصت الف ميحلاصت نزأ

 . ىومبلاف ممل ترظنو قوشغتساف مهتحصن ىنآل كلذ لمأ

 ىقوسقدي مرمأت فنزأ تم انأ نرإ كيلإ بلطأ ةثلاثلا امأو

 صاقلا نيب ورع هل منأف . ةبردنكحسالاب سني ىأ ىف

 . نريرسجلا هل اوتمضي ىرأ ىلع بلطام ىلإ هباجأو كلذي

 نيبام روسجلاو قاوسالاو ةفايضلاو لازنالا محل اوميقيو اعيج

 تراصو تاهع ريف لاقو . اولعفف ةيردنكسالا ىلا طاطسفلا

 هأ. تيدحلا ىف ءاج اك اناوعأ طبقلا مل

 امدنع سىقوقملا نأ مدقتام ةعلاطم مم معي

 ها انجن نانا عت ظفح ورع عم ةدماعمللا مربأ

 ىلوتسا ىتح برمعلا ةبراحم ىف اورمتساو . اهوبأف
 نأ اذه ميضقر ىلع بترثو . ةيردنكسالا ىلع ءالؤه



 دمع

 ورع نم بلطو « مورلا _.رع طبقلا هعمو سقوقملا لصفتا

 مث . هبط ىلا هباجأف ةدهاعملاب نيطبترم طبقلاو هدمي نأ

 . ةندابم الب مورلا عم برحلا لصاوب نرأ هتم بلط

 ليصع للمالك انويث اذه لوصح كلذ دعب تثو

 . سف لك نع اشرق ١٠١ ىأ نيرانيد ةضيرفب ةبزجلا

 ةدهاعملا ماربإ ىف ىساسآألا طرشلا تراك اذهو

 : مس ص هباتك ىف اضيأ محلا دبع نبا لاقو

 مورلا اورماظ بيلبو ليصُمو سيطلس لهأ تنلإ

 .نولسملا مهلع ربط ايلق . مل فاك عمج ىف نيللسملا ىلع

 ما .ةيردتكسالا عم ءيف انل ءالؤه اولاقو ممولحتسا

 ببسلا اذمل نراك مهالحتسا نزأ ىلع لدب اذهو

 ماع رخآ ببس هل نوكي نأ نود صاخلا

 برعلا وفلؤم عمجأ دقق ةيردنكساآلا ةشدم امأ

 ةفرص ةيمور ةنيدم اهراتعال براك اهل الحتسا نأ ىلع .
 كلذ ىف قحلا مطو . ةيرصم ال

 ابعبتا ىلا ةقيرطلا هذه فنرأ ىرخا ةبج نم ربظيو
 ىرخأ دالي ىف هيلع راس ادب تناك باطخلا نب رمع

 ( مب ص جارللا) هلاتك ىف فسوي وبأ لاق

 : قارعلاو ةبروس ىضارأ نع

 ربع ءاضصأو ( حاير نب ) لالب لأس دقو



 هس وهيا

  نرم ,مهلع هللا ءافأ» ةمسق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 اهوحتتفا .#ريذلا نيب نيضرآلا مسقا اولاقو « ماقلاو قارعلا

 التو «مهيلع كلذ رمع ىبأف . ركسعلا ةمينغ مست اك

 : ىهو تايآلا هذه ميلع

 لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءانأ اه) ل و

 نيب ةلود نوكي ال ى ليسلا نباو نيكاسملاو ىلتيلاو ىرقلا ىذلو

 ( مكنم ءاينغألا

 مهلاومأو مجرابد نم اوجرخأ نيذلا نبرجابملا ءارقفلل ) - ؟

 م كتلوأ هلوسرو هللا نورصتيو اناوضرو هللا نم الضف نونتم

 ( نوقداصلا

 نم نوبح مبلبق نم ناميالاو رادلا اوءوبت نيذلاو ) ل »م

 ىلع نورثؤيو اوثوأ امم ةجاح مرودص ىف نودحبالو مهلا رجاه

 م كتلوأف هسفن مش قوب نمو ةصاصخ مهب ناك ولو مبسفتأ

 ( نوحلافملا

 ان رففا انر نولوقي  ممدعب نم اوءاج نيذلاو ) -

 نبذلل الغ انبولق ىف لمحت الو نامآلاب انوقبس نبذلا اتاوخالو

 ( محر فوؤر كنا انبر . اونمآ

 ىف مدعي رم نوثأي نيذلا هللا كرشا دق : رمع لاق مث
 ناو . ءىث دعب نمل قبب مل هتمسق ولف « ءيقلا اذه

 هبجو ىف همدو ءيفلأ اذ ه نم هبيصن ءاعنصي ىعارلا نغلبيل تيقب
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 نب ديزب رع انخياشم ضعب ىتدحو :فسوب وبأ لاق
 ( صاقو ىنأ نب ) دعس ىلا بتكص هنع هللا ىضر رمع نأ بيح ىنأ

 ركذت كباتك يننلب دقق ءدمب امأ : قارعلا متتقا 58

 ءانأ امو مهعانم مبني مسقت نأ كولأس سانا نأ هيف

 سانا بلجأام رظناف اذه يباتك كاتأ اذأف . مييلع هللا

 نم نيب همسقاف لامو عارك ى#ىم ركسلا ىلا ه كيلع
 ىف كلذ _:روكيل اهلاعل راهنالاو نيضرألا كرثاو . نيملسملا نم رضح

 نكي مل رضح نم نيب ابتمست نرإ كناف . نيبلسملا تابطعأ
 تيقل نم وعدت نرأ كترمأ تنك دنقو . ءىث مدعب نمل

 وهف لاتقلا لبق كلذ ىلإ باجأ نق . لاتتلا لبق مالسالا ىلا

 ىف ميس هلو مييلعام هيلعو ملام هل نيبلسملا نف لجر

 وبن ةميزملا دعبو لاتقلا دعب باجأ نمو . مالسالا

 دق مآل مالسالا لمأل هلامو نيلسملا نم لجر

 كيلإ ىدبعو ىرمأ اذهف . همالسإ لبق هوزرحأ

 ءابع نم دحاو نيغ ىتتدحو : فسوي وبأ لاق

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رع ىلع مدق ال : اولاق ةنيدملا لمأ

 هللا ىضر صاقو ىفأ نب دعس لق نم قارعلا شيج
 نيود ىف لسو هيلع هللا لص دمع باصصأ رواش هننع ىلاعت

 نيب ةيوستلا ىف ركب ىلأ ىأر عبتا ناك دقو . نيواودلا
 ليضفتلا ىف سانا رواش قارعلا مق ءاج ابق . سانا
 ىف مرواشو . هآر نم كلذب هيلع راشأف ىأرلا هنأ ىأرو



 ْ ل وهلال

 قارسمعلا ضرأ نم نيدلسملا ىلع هللا ءافأ ىلا نيضرألا ةمسق

 مهقوقح مهل مسقي فنزأ اودارأو ايف موق ملكش .ماشلاو

 هفيكف : هنع ىلاصت هللا ىضر رع لاقق . اوحتف امو

 تمسنقأ دق ابجوامعب ضرآلا _:رودجف نيبلسملا نم قأي نع

 ديع هل لاقف . ىأرب اذهام ء تزيحو ىابآلا نع تئروو

 ضراألا ام : ىأرلا اف : هنع ىلامت هللا ىضر فوع نب نمحرلا

 اك الا وهام : رع لاقق . مييلع هقا ءانأ امتالإ جواعلاو

 .تروكق دلب ىدمبي حتفيال هللاو . كلذ ىرأ تسلو لوقت:

 اذاف . نيبلسملا ىلع ”الك نوكي نأ ىسع لب لن ريب هيف
 اف ابهجولعب ماشلا ضرأو « اهجواعب قارمعلا ضرأ تمسق

 دلبلا اذهب لمارآلاو ةيرذلل نوكيامو روغتلا هب دسي
 ىضر رمع ىلع اورثكأف ؟ قارعلاو ماقلا لهأ نم هييغبو

 موق ىلع انقايسأب انيلع هللا ءافأام فقتأ : اولاقو هنع للاعت هللا

 مهئانبأ ءانالو موقلا ءهانالو .اودوبشي لو اورضحت مل

 فبزأ ىلع ديزبال هنع هللا ىضر ريع ناكف ؟ اورضحي لو

 نبرجابملا راقتساف لاق . رشتساف : اولاق . ىأر اذه :لوقي

 هللا ىضر فوع نب نمرلا دبع امأت . اوفلتخاف نيلوآلا

 ىأرو . مقوقح مهلا ملقت نأ هبأر ناكف هنع لاصت

 وستتم ىأر مهنع هللا ىضر رم نياو ةحلطو ىلعو ناتثع

 ةسمخو « سوالا نم ةسمخ : راصنالا .رم ةرثع ىلإ لسرأف

 هللا دمح اوعمتجا انف . مهفارشاو مهئاريك نم جرزحلا نم



 اخ

 نآل الإ مجتزأ مل ىفإ : لاق مث هلمأ وه امب هيلع ىتثأو
 دحأاو ىقاف عرومأ نم تلمح امف ىتامأ ىف اوكرتشت

 ينفلاغ نم ىنفلاخ . قنحلاب بورت مويلا متأو ممصحأك

 . ىاوه ىذلا اذه اوعبتت ىرأ ديزأ تسلو «ىنقفاو نم ىنققاوو

 أب تقطن تنك نأل هتلاوف . قحلاب قطني باتك هللا نم مكعم

 .نينمؤملا ريمأاي عمسن لق : !ولاق . قحلا الإ هب ديرأام هديرأ
 مهنلظأ ىنأ اومعز نيذلا موقلا ءالؤه مالك متعمس دق : لاق

 تنك نال . الظ بكرأ نأ هللب ذوعأ ىنإو . مهقوقح

 تيأر نكحلو . تيقش دقل « مريغ هتيطعأو مهل وه ائيش مهتلظ
 محلاوما هلأ انمتغ دقو . ىرسك ضرأ دعب متفي ءىث قبب ل هنأ

 هلهأ نيب لاومأ نم اومنغام تمستقف . مهجولعو مهضرأو

 تيأر دقو . ههجوت ىف انأو هبجو ىلع هتتجوف سخلا تجنرخأو
 ءجارخلا اهيف مهلع عضأو ءابجولعب نيضرآلا سحأ ىزأ

 , ةلئاقملا  نيبلسلل ائيف نوكتف اهتودؤي ةيزجلا مهءاقد ىفو

 روغثلا هذه ميأرأ - مبدعي نم قأي نلو ؛ ةيرذلاو

 ماظعلا ناملا هذه ميأدأ ؟ اهومزاي لاجر نم اهل ديال

 نم امل دبال رصمو ةرصللاو ةقوكلاو ةربزجلاو ماشلاك
 ىطعي نبأ رف ؟ مهلع ءاطعلا راردإو شويجلاب نحشت ىرأ

 ىأرلا: اميمج اولاقف ؟ جواملاو نوضرآلا تمسق اذإ ءالؤه

 روغثلا هذه نحشت 0 فتإ . تيارامو تلقام ممنف كيأر

 رفكلا لهأ عجر هب نووقتيام مهلع ىرجتو لاجرلاب ندملا هذهو



 -دو4-
 ةلازج هل لجر نف آلا ىل ناب دق : لاق . مهتدم ىلا

 ؟ نولمتحام جولملا ىلع عصب و ابعضاوم ضرآلا عطب لقعو

 « كلذ مأ ىلإ هثعبت : اولاقو فينح نب نايثع ىلع هل اوعمتجاف

 ةحاسم هالوف رع هيلا عرسأف . ةيرجتو القعو آرصب هل ناف

 ربع تومم نأ لبق ةفوكلا داوس ةيايج تدأف . داوسلا ضرأ

 مردلاو , مرد فلأ فلأ ةئام : ماعب هنع ىلاعت هللا ىضر

 نزو ذئموب مردلا نزو ناكو . فصتو ناقتادو مرد لثموي

 لاقثملا

 تباث ىلأ نب بيبح نع دعس نب ثيللا ىتدحو : لاق

 ناو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ نإ : لاق
 ماشلا مسقي نأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اودارأ نيللسملا

 دشأ ناك هناو ء رييخ سو هيلع هللا لص هللا لوسر مسق 15

 لاقف . حابر نب لالبو ماوعلا نب رييزلا كلذ ىف هيلع سانلا

 نيبلسملا نم مدعي نم كرتأ نذإ : هنع ىلاعت هللا ىضر رع

 ىأرف : لاق . هباحصأو الالب ىتفكا مبللا : لاق مث . مهلا ءىثال

 ةوعد نع ناك ساومعب مهباصأ ىذلا نوعاطلا نأ نوملسملا

 جارخلا نودري ةمذ هنع هللا ىضر ريع مهكرتو :لاق . رع

 نيملسملل

 نب رمع نأ ىرهزلا نع قمسا نب دمم ىتثدحو : لاق



 ا ١

 مدشأ نم حاير نب لالب ناكو ءهمسقي نأ مبتماع ىأرف . متتقا
 الو دكرتي نأ هنع ىلاعت هلا ىضر رمع ىأر ناكو ؛ كلذ ىف

 كلذ ىف اوثكمو . هباحأو الالب يتفكا مهلا : لاقف . همسقي

 ىلاعت هلا ىضر ربع لاق مث . كلذ نود وأ ةثالث وأ نيموب

 امو ) : هيأتك ىف ىلاعت هللا لاق ةجح تدجو دق ىلا : هنع

 الو ليخ نم هيلع مثفجوأ اف . مبنم هلوسر ىلع هللا ءاذأ

 .لك لع هللاو ءاشي نم ىلع هلسر طلي هللا نكلو ء باكر

 .ىف ةماع هذبف . ريضلا ىب نأش نم غرف ىتح ( ربدق ءىش

 ىرقلا لهأ نم .هلوسر ىلع هللا ءاأ ام ) : لاق مث . اهلك ىرقلا

 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف

 هوذفع لوسرلا ماتا امو . مكنم ءاينغالا نيب ةلود نوكيال 5

 مث . ( باقعلا ديدش هللا نإ هللا اوقتاو ء اوهتئاف هنع مان امو

 مهلاومأو ممرابد نم اوجرخأ نيذلا نيرجانملا ءارقفلل ) :لاق

 هلوسرو هلا ينرورصتيو « اناوضرو هللا نم الضفق فنوغتيي
 ءممريغ مب طلخ ىتح ضري مل مث . ( نوقداصلا م كاوأ

 نوحي مهلبق نع نامالاو رادلا اقوبت نيذلاو ) : لاق

 اونوأ امن ةجاح مرودص ىف نودحالو مهلا رجاه نم

 قوب .1رمو ء ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو

 معا هللاو انغلب ايف اذف , ( نوحلفملا م ككاوأف هسفن حش

 : لاقق مهريسغ مهب طلخ ىتح ضرب مل مث . ةصاخ راصنألل

 نيذلا اتاوخالو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نبذلاو )



 وم

 كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ اتبولق ف لمجتالو « ناممآلاب انوقبس
 . مهدي نم ءاج نمل ةمع هذه تناكف . ( محر فوؤر

 ءالؤحل همسقن فيكف اعيمج ءالؤه نيب ءىفلا ذه راص دقف

 عضو هكر ىلع عجأف . منق ريغب مدعب فلخت نم عدنو

 هلمجارخ

 هنع هللا ىضر رع ىأر ىذلاو : فسوي وبأ لاق .

 هفرع امدنع اهحتتقا نم نيب نيضرالا ةمسق رم عانتمالا نم

 هل ناك هللا نم اقيفوت كلذ ناي نم هباتك ىف ناكام هللا

 نم هآر ايفو « نيملسملا عيمج ةريخلا تناك هفو عنسنص اهف

 : ايس عقلا عوج قملسلا في قو كاك لوسع مج
 تايطعألا ف سانلا. ىلع افوقوم نكحي مل وا اذه نآل

 ىف ريسلا لع شوبجلا وقت ف روفغثلا نحشت 0 قازرالاو

 تلخ اذإ مهتم ىلإ رفكلا لهأ عوجر نمأ الو ء دابجلا

 ها . ناك ثيح ريخلاب ملعأ هللاو . ةقزئرملاو ةلتاقملا نم

 جا رخلا | يلع ضو ردفملا ةحاسملا

 حسم مح رصم نزأ برعلا وخرؤم هنود اب دافتس

 ش 1 : ىهو ممرصع ىف تارم سمخ ابضرأ

 جارك نتاع هيمو نيا دي ىلع لوألا ةرملا
 ه هرب ةنس ىلاوح كلملا دبع نب نايلس هيخاو ديلولا ةقالخ ىف

 1١665( ص محلا دبع نبال رصم حوت باتك عجار)(ماله)



 -للة١ 

 ةدايق قا نانيعيلا نإ نب لك فنا# ةنافاو

 عسجار) ماهيب هو١٠ ةلس ىلاوح كلملا دبع نب ماشه

 ( ٠.١ ص ىدنكلل رصم لئاضف باتك

 زاعملا ةفالخ ىق ريدم نبا دب ىلع تناك ةتلاثلاو

 موصجحبتلا باتك عجار )م محب ب هربوس ةنم ىلاوح هللب

 ( + ص ١ ج نساحملا ىنآل ةرهازلا

 نيدلا ماسح روصتملا ناطلسلا نمز ف ةمبارلاو

 عيتادب باتك عجاد ) م ١و4 - هدحب ةنس ىف نيال

 ( مب ص ١ ج سابا نبال روهزلا

 نب دمج رصانلا كلملا ناطلسلا نمز ىف ةساخلاو

 ىزيرقملا ططخ عجار ) موسؤإو -هاوم ةتس ىف تووالق

 (١هه ص ١ ج روهزلا عئادب باتكو مهوهب ص 2

 لك دهب ايف ةفلتخلا تاحاملا هذه نع ملكتسو
 تك ىذلا ماحلاب صاخلا لصفلا ىف ةدح ىلع اهنم ةدحاو

 هدبع ف

 نادفلا

 انأر ام ناعرس نكلو .رورآلا ىه برعلا احق ام دنع ىضارألا

 نادفلا نع نوملكتب مويفل م



 - كوم

 وهمس ص هباتك ىف ركذب محلا دع نبأ وه اف

 مبعم برعلا هلخدب مل سايقم وهو . نرادفلا رابتعاب ةيعارزلا

 تادفلا ال بيرجلا ناك

 اينطو اسايقم ناك نادسفلا نأ كلذ نم حوليف

 اونأي لو مبنع هوذخأ برملا نأو رصم ىف طبقلا هلمعتسي

 مدع رم هب

 نيفلؤملا ضعب هركذام كيلإو .اهنم ربك أ تناك لب اذه انرصع ىف
 :ابنع

 .: (مب ص نواودلا نيناوق ) هباتك ىف ىتام نبا لاق

 فرعت ةبصقب مهضرأ اوحسمب نأ ىلع رصم لهأ قفتا
 نم حوسمملا غلب ىف  ىراجتلاب عرذأ ةسمخ اهلوط ةيك احلاب

 ها. انادف هومس ةبصق ةئاعبرأ ضرأآلا

 ( 65ص م ج ىثعألا حبص ١ هباتك ىف ىدنشقلقلا لاقو

 ْ : ىآلا ناونعلا تحت

 ( ةعارزلا ضرا )
 اهنااك ةيك احلاب فرعت ةبصقب اهسابق ىلع اهلهأ حلطصا دق



 - طو-

 ةتس اطوطو . هيلا تيسنف يمطافلا هللا أب. م احلا نمز ىف تروح

 بدأ ةمدقم حرش » ىف ىجاجزلا مساقلا وبأ هركذ اي ىمثاحلاب عرذأ

 نينارق » ىف ىتاع نبا هركذ م ىراجتلاب عرذأ ةسمخو . «بتاكلا

 ديلا عارذو . اهريغ هركذ ام ديلا عارذب عرذأ ةينامثو ٠ نيواودلا

 رصنخلاب عباصأ ةعبرأ ةضبق لك . لدتعم ناسنا ةضبقب تاضبق تس

 ارهظ تاضرتعم تاريعش تس عبصا لك. ةبابسلاو ىطسولاو رصنبلاو

 ةبصقلا ردقت دقو . لايمآلا ىلع مالكلا ىف مدقتام ىلع نطبل

 هجولا دالب ضعب ىف سايقلا عقو امرو لدتعم لجر نم نيعايب

 ليلقب ةيك املا نم لوطأ ةيوافدنسلاب فرعت ةيصقب اهنم ىرحللا

 لك مث .ةلحملا ةنيدم نم برقلاب افدنس ىمست دلي ىلا ةبسن
 ةمسبرأ وهو نرادفب ابنع ريمي ريسكتلا ىف ةبصق ةئاعبرأ
 ها. ريسكتلا ىف ةبصق ةرشع تس طاريق لك اطاريق نورشعو

 راتمالا رم ةبصقلا هذه هيواستام نييعت لجألو

 عبصالا هيواسي ام ردقن نأ الوأ انمزلي

 اآبعضو يتلا ةييجعلا ةرسكذملا ىف راموج ردق دقل

 رصم فصو باتك ) نييرصملا ءامدق دنع ةيرثملا ةقيرطلا ىف

 عارف قف لمعتمملا عبصألا رادقم ( م لودج ١ ج

 ٠ عبصألاو رثملا للم ر.م# ب ةضورلاب لستلا ساسيقم

 نم ر ٠.9٠ اهطسوتم نوكيف رتملا نم ر.14 بىبرعلاو ىرصملا

 ةيرآ طقخ لاسم ناشلا طور ايتن عما ككاو
 حتانلا برضو عباصأ ةعبرأ ىف هيرضبو ٠ الف ناسنا عباصأ



 د ؟و٠و د

 مئات نوكي عرذأ ةينامث يف فاقلا جتانلا مث تاضبق تس ىف

 رادفقملا اذهو .ةبصقلا لوط وهو راتمالا نم سرم4 ريدخألا

 : ةببع ةقباطم دعب ركذيس امل قباطم

 هع ملكتي مل ةبصقلا هذهل كنا ىرثملا سايقملا نإ

 رصم ةحاسم لودج ريصم فصو باتك ) ]201817 ناتوكاج ىوس

 : لاق ( هايس ص ؟ جا

 ا وا كتر ولما نتاوو نناشتاو ا دمعت
 رئاس ىف اعويش رثكاللا وه هناي آلا نادفلاو . ةحامملا ىف
 وهو قزرلا نادفب فر ميو ةحصلا ىلا برقألاو رصم ءامنأ

 سايقم ةبصقلاو . ةبصق ”. هعلخض لوط عيرم نع ةرابع

 ءافلخلا دبع ىف ةبصقلا تدجوو . ىضارألا سايق ىف لمعتسي ىلوط
 ةزجلا دجاسم نم دجسمب تظفحو لوآلا ملس ناطلسلا اهرتأو

 ناكف اهئرباعو ىضارالا مسمل تريتخا ينلا ةيعملا اهب تفراعا دقو

 .رماببو ىواسي ىدلبلا عارذلاو ةيدلبلا عرذالا نم . 'ر/ب الوط

 نم مرهه ةيلوطلا ةبصقلا رادقم نوكي باسحلا اذه ىلعف .رثملا نم

 رادقملا اذه برضيو . ةعبرملا راتمألا نع ؟؛رمهه+ه ةعبرملاو «راتمأللا

 هءجو جتانلا نوكي ةعبرملا تابصقلا نم نادقلا هيواسيام ؛.. ىف
 ا ها .نادفلا ةحاسم وهو اعبرم ارتم

 اهركذ ىلا ةعلسملا اهرابتعا بحي ةحلمملا هلهو

 مح ىلا .رصم برمعلا حق ذنم نيفلؤملا عيمج
 ىلع دمت



 اس #ءؤا

 وأ عيرم رقم :؟.. ىلا نرادنلا ةحاسم ضيفخت امأ

 زه امو .ىلع دمع دبع ىف ثدح دقق ةعبرم ةبصق مما

 هرصع وحرم ددصلا اذ هاورام

 : هتجرتام ( ممم ص

 راتماآلا قرم مريم انوط ةهمبيدقلا ةبصقلا تناك

 ىواس نآلا نادقلا محبصأو ةراتمالا . .رم مردحك لإ تضف

 هأ . ةعبرم ةبصق بسبع ارب

 + جا رصم لوح ةماع ةرظن ) هباتك ىف كب تولك لاقو

 2:0 ص

 ةميقلاو .ةعبرم ةبصق مم 2 نرادقلا ةحاس ببإ
 نرادفلا ةحاس نوكحتف . راتمألا نم مسروو ةبصقلل ةيرثملا

 هأ . اعبر ارثم 5

 ةكحلملا ) هباتك ىف اش نيترأ بوقعي لاقو

 : ( ١١ ص رصم ىف ةيراقعلا

 م #١1 ةنس ىف ىضارآلا مسمب ىمأ امل ىلع دمتم فنإ
 . ةدوجوملا نيدادنلا ةحاسمل طسوتم ذخأب هئدارا تردص

 هأ . ةعبرم ةبصق مسد ب .رادفلا ةحاسم تردقق



 ب ؟١ال د

 .تفنايطالا ) هباستك ىف نينح كب سجرج لاقو

 ( ١٠١1و ٠١١ ص بئارضلاو

 ةبصق غم» رادقع دالبلا ضعي ف نادفلا دجو

 , دالبلا ضعي ىو . ةعبرم ةيصق .2٠ رادقمب دالبلا رثكأ ىفو . ةعبرم

 أشاب لع دمج هل روفخملا دارأف . ةبصق ؟.. وسو. و مع رادقع

 تدقعف . دالبلا ىف .راطألا ةسيقال ةديدج ةدحو ريرقت

 ضصعب نم تفلأت ( م ومعم ةنس) ه؟؟هم ةتس ىف ةيعمج هرمأب

 اشاب تجهبو اشاب مدأو اشاب نائيل مو نيسدنملا ريهاشم

  نعرلا دع كب دمحو ىمهو ىدقأ مهارباو ىدنفأ ىرهزأو

 نم اءرج نيسمصخو ةسمخو راتمأ ةثالث رادقمب ةبصقلا تررقو

 تقو:ىف كلذ لبق نم ررقت دق تراكو .رتملا نم ءوج لام

 رايتعا رطقلا دالي نايطأ ىلع ةيمومعلا ةحامملا ءارجا

 ةيصق تلثو ةبصق نيفالثو ثالثو ةئامالث رادقم نادفلا

 حطسم نع ةرايع لبق انركذ اك نادفلا مبصأ كلذبو . ةعبرم

 ةبصق عبرو ةبصق ةرشع نرامت رادقمب دمي ضرآلا نم

 تقولا ىف معي مل ناو هناو .عبرالا هتابج نم لك ىف ابرقت

 .نادفلا مطسم لعج ىف مهئأر اونب ساسأ ىأ لسع رضاحلا

 نراك بلاغلا ىف كلذ نرا الا ةعبرم ةبصق ممس ١ رادقمب

 برقيام وهو ةلوادتم تناك ىتلا ةفلتخنا ةسيقالا طسوتم ىلع

 سب ىه ىلا اهركذ راملا تالدعملا ةسخلا نآل .ةقيقحلا ىلا

 ىلع اهتمسقيو ءدح1 ابعمجج نم نوكي ؟..و سوءو سب4وع..و



 ب ؟والث د

 سمخ رم الدي الث هلعجي ربكلا اولديق مهس + تي ةسمخ

 لك نأب نهذلا ىف ةئار ةدعاتك هلمعجو باسحلا ةلوبسل

 هذه كح نم ةموكحلا تجرخأ دقو .ةندفأ ةنالف ةبصق فلأ

 امتاحطسم فق مل تابج ضعب ىف ىثلا ىضارألا عيمج ةدعاقلا

 تاساقملا لع ايف ليوعتلاب ترمأف . لدعملا اذهب لصألا نم

 ىلع ةبصقلا لوط ربدقت امأ .ةيكلملا تادتتسم ىف ةتبمملا

 ىمأ ىف مضاوف ارتميتتس نيسمخو ةسمخو راتمأ ةلالف لدعم

 مويفلا ريدم ىلا اشاب ديعس موحرملا نم كلذ دعب ردص
 تايصق ةلمج تبلط امل هتأب ءىبمبب ةنس ةدعقلا ىذ ١٠6 ىف

 ذحخأ كلذلو ةفلتم املاوطأ تدجو «ةفلتخم تابج نم

 . ارثميتتس ممم رادقع ىراكف ةفلتخلا لاو طألا هذه طسوتم

 تناك اجرج ةيربيد#ب ةبصقلا نأ مالا سفن ىف رهالظلاو
 تناك اعبطو . مهو لوطب تناك ةيبرغلا ةيريدهمبو . مم. لوطب

 .موو غلب طسوتملا نأ ىنح م4. لوطي ىرخأ ةبحق

 نا ىلع وهيب ةنس ليربا ,ءم ىف رخآ لاع مأب ديأتو

 ىف هلاعتسا ةلاملا ةراظن تلطبأ دق ةبصقلا سابقم تاذ

 ريمسيد ؟ملل ىف روشنمب ١مهح ةنم ءادتا نم ةيحاسملا الاصعأ

 ةلسلس سايقملا كلذ لادبتس هيف تررق ءامهوم ةنس

 هأ . تابصق سمخ لوط لثم هلوط اريزنج ىمست ةيديدح

 نينح كب سجرجو نايئام نأ مدقت امم ىريف
 امهنأ الإ مس ل نادفلا تابصق ددع نأ ىف اقفتا ناو



 تتح 01 دع

 راتمالا _ .رم مسراد4 هلعج لوالا:: . ةبصقلا لوط ىف افلتخا

 انرواسي نأ ىنبني الف كلذ عمو راتمأالا نم مرهه قاثلاو

 ايبنم لك هادبأ ام ةصص ىف كش ىأ

 ةياور امأو .نايع دمهاش ةفصب ملكت. نايناف

 :نراك ىذلا ركرسملا نأ اميسسال ءابح ىف كلل

 هلوخي براك ةللاملا ةرانو ىف كب نينح سجرج هةلغش

 ابقدصأو ءانأآلا حصأ قتس نأ هريغ نم رثكأ

 عوضوم ا اذه ىف

 سياقملا _.رع هتركذتم قى تزبونه راريج لاقو

 :( ول ص لواللا دلجلا

 نم مروه اطوط ىتلا ةبصقلا لع ةوالع هنا

 دجوت تناك مهني امق ىلاهألا ابلمعتسي ناك ىلا راتمآلا

 اهمهلوط ءعارذ ثلثب ىلوألا  .رم رصقأ ىرخأ ةبصق

 تناك ىلا تالماعملا ىف لمعتست تناكو راتمألا نم سرام ٠

 ها .ةموكحلا وحاسم اضيأ ابلمعتسي ناك ا طبقلاو ىلاهألا نسب

 .ةريخخلالا ةبصقلا دصقي ناينام نأ هيف كشال امو

 .نادفلا تابصق ددع ضيفختب ىلع دمحم مأ امل هاف

 ىضارآلا حسم هتدارا تردص اماقو مهم ل ىلإ ؛.. نم



 ا و تطِض

 نوكت كلذ لعو .هلاع ىلع ةروكذملا ةبصقلا لوط قبأ

 اعبرم ارتم ؛ع١4 نادفلا اذه ةحاسم

 لاحتسا دنف كب تولك هركذ ىذلا نادفلا رادقم امأو

 بتك ..ىمم باتكص ىأ ىف هديؤي ام دحن نأ انيلع

 اتعسي الق نابع دهاش ةفصب هركذ هنأ ايو . نيرخآلا نيفلؤملا

 نادفلا كلذ رادتم ىلا رابتعالا نيمب رظتت نأ الا

 اميرم ارثبم ؛.مسوهو

 بالخلا ىب رمع ةفرمم

 ( م 544) هم#* ةللس

 ةسرألا نيدشارلا ءاقلخلا ىتاث. وه ةفيلخلا ذه نإ

 م هد يع قو . لسو هيلع هللا لص ىتلا اوفلخ نيذلا

 (م 548) ه م". ةلنس ىف رصع صاصعلا نب ورمع

 ىضارأ ةرداصم ضفر رع نزأب لوقلا قبس دقو

 نأو ايلع جارخلا طبرب سمأو نيملسملا نيب اهميسقتو رصم
 نبا هآاور ام كاهو . هرماوأ كةفش ماق صاقعلا ني ورع

 : لاق ددصلا اذه ٠هج و +١٠6 ص هباتك ىف كلا ديع

 انآ نمكلا ل قرشا“ 11 نيل نان ىوع اكو

 ابلهأ لق ناو . ميلع ديز ابلهأ رثكو ةيرقلا تربع



 د

 ءاسقرو اهتورامو ةيرق لك ءفرع عمتجبف .اوصقنتأ تبرخو

 اورقأ اذا ىثح بارخلاو ةراعلا ف ى روراتتيف اباهأ

 . روكحلا ىلإ ةمسقلا كلتب اوفرصنا ةدايزلاب مسقلا لنرمم

 لايحا ىلع كلذ اوعزوف ىرقلا ءاسؤرو مث اوعمتجا مث

 . :روعمجف ميمسقب ةيرق لك مجرت مث . عرازملا ةعسو ىرقلا

 ةرمامعلا ضرألا حمم اهيف امو ةيرق لك جارخو مهمسق

 مهشاتكل نيدادق ضرألا _رم نوجرخف نرورتيف
 ابنم جرخمي مث . ضرأالا ةلمج 1م مهتايدعمو مهتاماحو

 اورظن اوغرف اذاف . _دراطلسلا لوزنو نيدلسلل ةفايضلا ددع

 ردقب مييلع اومسقق ءارجأالاو عانصلا 5#نرم ةيرق لك ىفام ىلا

 .اهلاتحا ردقب اهيلع اومسق ةيلاج اهيف تناك #:اف . مهاتحا

 مث ٠ جوذأملا وأ باتملا لجنرلا الا _روكت تناك ام لقو

  ضرآلا ددع ىلع مهني هنومسقيف جارخلا رم قيام تورظني

 . مهقاط ردق ىلع مهنم عرزلا ديري رم نيب كلذ نومسقي مث
 زجيام اوعزو هضرأ عرذ رع افعض اكشو دحأ ربع راق

 زحام ىطعأ ةدابزلا ديري نم مهنم اك ناو .لامحالا ىلع هنع

 تناكو . مهثدع ىلع كلذ اومسق اوحاشت ناف .فعضلا لهأ هنع

 نومسقي اطاريق نيرشعو ةمسبرأ رائيدلا طيرارق ىللع مهئمسق

 منا ملص ىنلا نع ىور كلذكو . كلذ لع ضراآلا

 . اريخ ابلهأب اوصوتساف طاريقلا اهف ركذب اضرأ نوحتفتس
 ريعش نم نيتسوو م بدرا فصن نادف لكل مييلع لعجو



 مل [؟ءاللا

 ها . دادمأ ةتسس ذئموب ةيبولاو . ةبيرض هيلع نكي لف طرقلا "الإ

 : ٠66 ةحفصلاب اًضيأ لاقو

 قرع ةعيط نيا انثدح ةلسم نب كللا دبع انثدح

 ىذ اميأ : زيزعلا دبع نب رمع لاق لاق بيبح ىنا نب ديزب

 ضرأ نم نراك امو ؛هلامو هسفن هل زرحي همالسإ نآف مسأ

 ةنلسم نب كلملا دي اتثدح . نيبلسملا لع هللا ءىف نم اهئاذ

 موق امبأ : لاق زبزعلا دبع نب ريع سرأ دعس نب ثيللا انثدح
 هرادو هضرأ نراك عبنم لسأ ف اهتوطعي ةبزج ىلع اوحلاص

 عابام تأ ديعس نب ىحب "ىلا بتكحو ثيللا لاق . مهيقبل

 نم مهلع ىذلا قحلا رم هب نوذخؤامو مهئيزج ىف طبقلا

 زئاج مييلع رئاج كلذ ناف ةباد وأ ةرقب وأ ريعب وأ ةديلو وأ دبع

 اوركأ امو .اورسأ نرإ مهلا دودرم ريغ مهنم هعاتبا رمل

 يتلا ةبزجلاب رضي نوكي نأ الإ هزارك ررئاَج مبضرأ نم
 . مهتيزحي ترضأ نإ ميلع درت نأ ضرآلا لملف . مهلع

 امراكت نمل ازئاج اهءارك ىرث اناف ةيزجلا دمب الضف ناك نإو

 مأ . مهتم

 : ١٠56 ةحفصلاب اضيأ لاقو

 نع بهو نبا اثدح ةيللسم نب كلملا دبع اتثدح

 نب رصع دبع ىلع لسأ الجر نأ جيرج نبأ نع ورمع نب دمع

 نإ ال : رع لاقف .ىضرأ نع ةيزجلا اوعض :لاقف باطخلا



 هس »هرب

 سفأ نبا كلام لاقو كلملا ديع لاق . ةونع تحتف ك-ضرأ

 ةونع مق امو . محل زئاج وهف ميضرأ نم حلصلا لسمأ عابام

 تحت ام ءىث عي مهل زوجيالو دحأ عبنم ىرثشيال كلذ ناف

 ناك مبنم ملسأ نم ملصلا لهأ نآل ضرألا نم مهدبأ

 ةونع اوذخأ نبذلا ةونعلا لمأ امأو . هلامو هضرأب قحأ

 نآل ؛ نيلسلل ةضوأو ةسفت همالسإ زرحأ مهنم ملسأ ف

 فنرالو . نيللسلل اًئيف تراصو مهدالب ىلع اوبلغ ةونعلا لمأ
 اوحلاص ىتح متدالب اوعنمو اوعتتما موق م امنإ حلصلا لمأ

 دازب نرأ ىرأ الو . هيلع اوحلاصام الإ مهيلع سيلو . ايلع

 .تراآأل . باطخلا نب يسمع ضرفام الإ مبنم دخؤيالو مهيلع

 تنسو ضئارفلا مكل تضرف دق : لاقق سانلا بطخ رمع

 ضرآلا ةيزج امأو لاق . ةضتاولا ىلع متكرتو ناسلا كل

 رقأ دق نرأ ريف .رمع اهيف عنص فيك ىردأ الو ىل لع الق

 لزن وافق .امهوحتقا نبذلا سانلا نيب اهمسقي لف ضرآلا

 ةقرعملا لعهأ دالبلا لهأ لأس ى1نزأ ىرأ تك دأب اذه

 نم دجو نراف . كلذ ىف آلا ناك فيكح ةنامآلاو مبتم
 هرضح .نرمو وه كلذ ىف ديتجا الإو ىفشي الع كلذ

 ها . نيلسملا م

 وربع نرأ ميلا دع نبا هاور ام جتتسيو

 مق بدرا فصن ابح عورزم نادف لك لع ضرف صاعلا نبا

 ( تالي + ) ريعشلا نم نيتبيو و ( تاليك > وأ تابو “ )



 او

 نم تاليك رثع وأ تايو سمخ كلذ عوو

 ىأ . اعبرم ارتم هوهبو هتاسم نادف لك .رع بوبحلا

 نادف لك نع تاليك عبس وأ ةيبيو فصنو تابيو ثالث

 امسرب ةعورزملا ضرآلا امأ . عيرم رتم ؛,.. هخاسم

 جارخ اهيلع ضرشي ملف

 انمزاي ينيعلا جارخلا اذه ةميق فرعت نأ لجالو
 اريعشو احق عرزت تناك ىلا ةدفآلا ددع ريدقت

 ضرف نبذلا صاخنألا ددع نأب لوقلا قس دقل
 اذه نأ انبأو . سفن هر...رء.. فراك ةيزجلا وربع ميللع

 نوكي كلذ ىلعو . ناكسلا ثلث نوكي نأ دبال ددعلا
 لقن دق محلادي نبا ناك نإو ةمسن ١م. .ءريع.+ معو

 نأ ( م ص رصم حوتف ) هباتك ىف ىرضحلا نوميم نب ىحب نع
 تضرف صخت م/م ٠ نع رفسأ ورع هلع ىذلا ءاصحالا

 مريع... ناكسلا ددع عومج نوكي كلذ ىلعو . ةيزجلا مهيلع

 دبال اذبك ادشاح اعوم#حج نأب اضيأ لوقلا الل قبسو .ةمسن

 نييالم  ابنيب نم ةعورزملا ةندفاألا نم نييالم + نم هل

 تاليك ؟ ىف ددمعلا اذه برضبو . اريعشو احق عرزت نادف

 برضيو . ايدرإ روجر وبس متانلا نوك نادفلا جارخ

 ابيرقت م.ج مدرج جتئانلا نوكي بدرالا نمث اشرق سو ىف اذه
 شورقلا نم ١م دحاولا نادفلا جارخ نوكيو .جارخلا ةلمج وهو

 :؟1لال و ال“ ص ج هضرات ىف ىنوقعيلا لاقو



 ملء

 رئاسو ةيردنكسالا صاعلا نب ورع مف ةنسلا هذه ق

 (م.ج م/٠6 م )١. رانيد فلأ فلأ رشع ةعبرأ اهابتجاو رصم لامعأ

 هأ . نيبدرأ بدرإ ةثام لك نم

 رصعلا اذه ىق ةعوررملا ةحاسملا انردق اننأ امبو

 دقتعت العجي الام د جوي سيلف ةندفألا نم نييالم ةتسب

 بدرإ نويلم نيتس ةشعارفلا رصع ىف 5 ناك لوصحنا ل
 رصعلا كلذ ىف مسجلا ناكسلا ددع نبومت كلذب دركي ىتح

 ططخلا) باتك ىف ءاج ا ىدوعسملا ركذ دقو اذه

 قبس دقو ل ه ص ١ ج اشاب كرابم ىلعل ةيقيوتلا

 . ناواحم اسايقم ىَب صاعلا نب ورمع نأ كلذ ركذ

 لع ىلا لصتا رصم مق ال هتأ سايقملا اذمل هئانب ببسو

 دنع ءالغلا نم ابلهأ ق ليام باطخلا نب ريع نيشؤملا ريمأ

 راعشتسالا ناو « مهل سايقم ىف ىذلا دخلا نع ليتلا فوقو
 راعسالا د عاصت ىلا راكتحالا وعديو « راكتحالا ىلا موعدي

 .صامعلا نب ورمع ىلا باطخلا نب ريع بتكف . طق ريفب

 ىورتام تدجو ىتا : ورمع هباجأف . لالا حرش نع هلأسي

 * دللاو . اطارذ رشع ةعبرأ « ايلهأ طحّتيال ىثح رصم هب

 قيو مهجاح نع لضفي ىح امرئاس هنم ىوري ىنذلا

 ها . اعارذ رشع ةتس « ىرخأ ةنس توق ممدنع



 كا ب

 رثع ةتس ناضيفلا غلي امدنع هنأ مدقت ام لميو

 هيف سيل ًاريدقت بدرا نويلم نيتسب لوصحلا ريدقت نوكي اعارذ
 ر/ع رابتعأاب جارخملا ةلمج .نروكتو . ةالاغم

 بدرالا نم اشرق مم ىف اذمه برضيو . بدرإ اري رك

 نوكيو . جارخلا ةميق وهو م .ج ةم.ر... حتاستلا نوكي
 شورق م١ دصحاولا نادفلا جارخ

 :(؟16و 04 ص نادلبلا حوتق ) هباتك ىف ىرذالبلا لاقو

 نب هللا دبع نع ىزراوخلا َلسم نب ميمهاربا ىئدح

 سارف ىنأ نع بيبح ىنأ نب ديزب نع ةميحل نبا نع كرابملا
 سانلأ لع هبتشأ : لاق صأعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 احلص' تحتف نورخآ لاقو ؛ ةونع تحف موق لاقق . رصم ىمأ

 ارهق اهحتفف ةريلا لهأ هلتاقف ابمدق ىبأ نأ اهرمأ ىف جّلتلاو

 لاق . اهنصح الع رم لوأ رييزلا ناكو .نيلسملا ابلخدأو

 ةيزجلا كضوو ماشلاب ملف انلب دق هنإ :ىنال اهبجحاص
 اهتورمعي ابلهأ ىديأ ىف ضرأآلا مرارقاو دوبيلاو ىراصتلا ىلع

 نم مكيلع درأ ناك كلذ لثم انب ملف ٍناف . ابجارخ نودؤييو ٠

 اوراشأف نيملسملا ىنأ راغتساف هلق . انئالجاو انييسو انلتق

 ضرألا مسقي نأ اولأس عهنم ارفن الا كلذ لعغفي نأب هيلع

 نوكحي نأ الإ ةيزج نيرانيد ملاح لك ىلع عضوف . مهني

 بدارأ الف نيرانيدلا عم ضرأ ىذ لك مزلأو . اريقق



--0 

 اقز» لصخ ىلسقو « لسع ىطسقو « تيز ىطسقو ء ةطنح

 نوملسملا ىصحأو . مف مسقتو قزرلا راد ف عمجت نيملسملا

 اسنربو ء فوص ةبج مهنم لجر لكل نصم لهأ عيمج مزلأف

 ةيجلا لدع وأ ماع لك ىف نيفخو ء ليوارسو : ةماصع وأ

 طرشو « اباتك كلذب مييلع بتكو . ايطبق ابوث فوصملا
 اوبست الو « موانأو مان عابتال نأ كلذب اوفو اذا مل

 ىلا كلذب بتكف . مهبديا ىف مزوتكو مهلاومأ رقت تاو
 .جارخ ضرأ ضرالا تراصو هزاجأف ريع نيتؤملا ريمأ

 سانلا ضعب نظ باتكلاو طرشلا اذه عقو ال هنأ الإ

 هسفن ىمأ نم ةنويلا كلم غرف املو لاق . احلص تحف ابنأ

 لش ىلع رصم لهأ عيمج نع حلاص هتنيدم ىف همم نمو
 اوضطر دق نوعتتمملا ءالؤمه اولاقو هب اوضرف . ةنوبلا حلص

 عضوو .انل ةعنمال شرف اتنآل عنقأ هب نحتف اذهب اوعنقو

 ارانيد بيرج لك ىلع لصعخغ رصم ضرأ ىلع جارخلا
 بتكو . نيرانيد ملاح لك سأر ىلعو . اماعط ماد ةئالثو

 ما . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلا كلذي

 ةرابعلا هذصمصه ىف بيرجلا ظفل ىرذالبللا ركذ دقو

 اذه نيب طلخ هنأ مجرن نحنو .انه هركذ قف ًأطغأ هنكل

 لمعتسي مل نادفلا نم لقأ وه ىنلا بيرجلا نآل . نادفلاو

 وهف اهركذ ىنلا بدارألا ةتالقشا ىمث امأ . طق رصم ف

 ةفاضابو .اشرق مه بدرالا نمت نأ رابتعا لع شورق ٠



 1 تح

 نوكي ةميقلا هذه ىلإ ابعم روكذتللا رائيدلا ةميق أشرق ٠

 نادفلا نع جارخلا رادقم وهو اشرق 550 جحتانلا

 نايطالا ىلع الا ضرفي مل جارخلا اذه نأ ققحلا نمو

 نادف قويلمب اهتحاسم ريدقت نكمي نايطآلا هذهو . احق ةعوررملا

 نادفلا جارخ طسوتمو ء م . عب مرام. ءر ٠٠ ابجارخ ةلمج نوكيو

 نادف نيبالم ةتس ىهو ابعيمجج ةعورزملا ةحاسملا ىف اشرق هه. دحاولا

 نروق اذإ اسال امج انت ودس ناك نإو غلبملا اذهو

 اسفتا ىرت انتا الإ اهركذ قباسلا نافلؤملا هركذ امب

 فاؤملا اذملا ةاراجم انه هركذن نأ نيرطضم

 مبقلاب اهسايق دنع ةليثض جارخلا اذه ةمبق ودبت دقو

 .سيئرلا دروملا نأ وه كلذ ىف ببسلاو . دعب ايف تيبج ىتلا
 اذه دعبو . ةيزجلا ناك رصم برعلا حت امقو تادارالل

 دروملا اذه ذخأو «ىالسالا نبدا ىف نولخدي سانلا ذخأ متفلا

 . ىرخأ دراوم داحيا ىلا ةلاخلا تعدف ؛بوضنلا ىف كلذ رثأ ىلع

 : ةفيلخلا اذه دبع ىف اهيلع انلصح ىّبلا جارخلا غلابم ىه اهو

 ارخ طسوت ا
 5 1 1 ةعورزملاةحاسملا| جارخلا ظ فلؤملا

 شورق ةندفأ 2 | ةبرصم تابينج

 م هيي .ءأ محيحك محلا دي نبا

 ه6

 97 0 رك ىوقعبلا

 3 مرس..ر...| < ىنضالبلا



 هسا ع دح

 كلما ريع ىب ,راملس فوم

 ( م الاال) ه هو ةنس

 . قشمدب ةيمأ ىتب ءافلخ عباس وه ةفيلخلا انه نإ

 برصعلا رصع ىف ةرم لوأ رصم ضرأ تحسم دقو
 ةسيفالخ ىف ايلط المات خدر يذلا ةييساوزا نا ديب لع
 1 ماورم راهم ىلاوح « ةفيلخلا اذه وهو هيخأ ةفالخو ديلولا

 هباتك ىف محلا دنع نا اهنع هركذام كيلاو

 . : لاق وهذ ص

 امتدح الاق ملاص نب هلل ديعو ملاص نب ناك انثدح
 ىصحيل جرخ رصم ةعافر نبا ىلو امل : لاق دمس نب ثيللا

 كلذ ىف ماقأت . مييلع جارخلا ليدمت ىف رظنيو ابلهأ ةلع

 ناوعالا نم ةعامج هعمو ىاوسأ غلب ىتحح ديعصلاب ربشأ ةتس

 ضرالا لفسأب ربشأ ةثالثو ءريمشتو دحي كلذ هنوفكب باتكلاو

 صحب ملف . ةيرق فالآ ةرثع نم رثكأ ىرقلا .رم اوصحأت

 لاجرلا نم ةمجمج ةئامسخ نم لقأ ابنم ةيرق رغصأ فايف
 ها . ةيزجلا مهيلع ضرفي نيذلا

 ىأ ةرابسلا هنه ريغ انيدل سيل ظحلا ءوسلو

 ولو ىح ةحاسملا ذه ةجبت' لع هنم فق دنتسم



 لو

 ىف ىضارالا ممل ةيلمع لوأ هيف تصح ىذلا خيراتلاب

 ( مالؤ») هام ةنس

 قو ءقشمدب ةبمأ يب ءافلخ رشاع وه ةفيلخلا ذه

 «جارخلا لماع باحبملا نبا دي ىلع رصم ضرأ تحسم هدبع

 :( 1 ص رصم لئاضف ) هباتك ىف ىدنكلا لاق

 ريم# باحبملا نبا (رصم جارخ ىأ) ابجارخ ىلوو
 اهيماغو اهرماع اهلك رصم ضرأ حسف هسفنب جرفت . ماشه نينمؤملا
 هآ . نادف فلأ فلأ نيئالث ابيف دجوف ءلينلا هبكري ام

 ( م. جالي ٠٠ ري... ) رانيد فلأ فالآ ةعبرأ اهابج دقو

 : 7و صا ج هططخ ىف ىريرقملا لاقو

 مايشمل رصم جارخ باحبجلا نب هللا ديبع ىلو امل

 اهرماقو اهرماع اهلك رصم ضرأ حسف هسفنب جرخ كلملا دبع نيا
 ها . نادف فلأ فلأ ةئام ابيف دجوق ءلينلا هيكرب اع

 : وو ةحفصلاب لاقو

 هللا دع جارخلا ىلو امدنع كلملا ديعنب ماشه ةقالخ ىف

 رماغلاو رصم ىضارأ نم رماعلا حسمو هسفنب جرخ باحبحلا نبا



 د آخ

 نادف فلأ فلأ نيثالث كلذ نوناق د جوف ؛ليتلا ءام هبكرب اع

 اًلدعو ابلك ابكارف 8 ضرآلا خسوو فقرملا عافترا ىوس

 راتيد فلأ فالآ ةمبرأ هعم تدقعف :ليدعتلا ةياغ

 ريع دكللاو خار رعسلاو اذه .(م.ج ؟رك 4 ءءرل)

 ش ها . ةبيرض الو سكم

 اهنأب نادف نويلم ةئاملا ريسفت ىرئام ىلع يغبنيو

 ءزجلاب نويلم نيثالاو ءرطقلا ىضارأ عيمج ةيمومعلا ةحاسملا

 ددعلا اذهف نادفلل تديرأ ةحاسم ىأ ةفرعم بعصلا نمو . عوررملا

 .هركذت نا الا الع اف هودروأ نيفلؤملا نا اع نكلو .لئاحلا

 شورق م نادفلا جارخ ريصي اذبو

 تادف م.ر/.../... لا رادقم _.رم رقص فذدح ولو

 اذإ امسال الوقعم قابلا ناكل ةيناثلا هترابع ىف ىزيرقملا اهركذ ىثلا

 ةيبتنآلا ةفالخلا دبع ىف ةعورزملا ةحاسملاب قابلا اذه ليوق

 ماقراللاب ال فورحلاب نودم رادقملا اذه نإ ثيح نكلو

 7# هيك

 رروماألا ٌمزمع

 (م مهجس) ه «0م ةنس

 مديع قو « دادغيب سابعلا ىب ءافلخ عباس وه ةفيلخلا اذه

 لوقعملا دحلا ىلإ ةحاسملا رادقم طبه



 دع ١5من

 : هج ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 اعارذ ةرشع عبس ليلا لب اذإ رصم جار نراك

 ةعبسو فلا يئامو راند فلا فالآ ةعبرأ ءعباصأ رشعو

 نع ضوبقملاو . ( م-جانر/ ههور/...) رانيد فلا نيسمخو

 .ترومألا ةفالخ ىف (اشرق 170 ) نيراتيد نرادفلا

 ها. هريغو

 فتاك ىلا ةندفألا دع نأ اذم رم جتتتسف

 ةحاسم نادف ؟/1مرثو.. وه جارخلا اهيلع اضورفم

 ةحاسم ةندفأ ىلإ ابليوحتبو . اميرم ًارثم هوبو ابنم لك

 نوكيو .انادف مرء.عراب#س# ريصت عبرم رتم 4.١ ابهنم لك
 اشرق مه دحاولا نادفلا جارخ

 رللاع رثعلا فرم

 (م مككر) ها موو ةةلس

 ىت ءاقلخ نرم رثع كلاثا وم ةنفيلخلا اذه نإ

 ةرأ مسسم ريدملا نبا دب ىلع همانأ ىف م دقو . دادغيي سابعلا

 ىف ةلاشا ةحاسملا هو ( م محب ) همهس ةنس ىلاوح رصم

 برعلا رصع

 ةيمهو ماقرأ نيودت ىلإ ىرخأ ةرم عجرن انهو



 :برعلا وفلؤم اًضيأ اهركذ

 ( راهزألا قشن ) باتك ىف ءاج م هاش فيصو نيا لاق

 :مإب ص سأبا .ربال

 انهدجو رصم ىلع يرولوط نب دمحأ ريمألا ىلوامل
 راند فلأ ةتامامت ىتب ىنح اهجارخ طحنا دقو ابارخ

 ما.( ماج عر )

 هو ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاقو

 دمأ رم رصم ضرأ ( نولوط نب دحأ) مست

 ابهجارخ قب ىتح رصم ضرأ تبرخش دقو ريدم نب دم نبا

 ها .( م.ج ةمءر...) رانيد فلا ةئافامت

 : ٠٠١ ص ىف لاقو

 اموي نيتس ايبرح ةدم دجوف رصم ضرا لاح ريتعاام رخآو
 .نادف فلا فلا نينامثو فلا فلا ةئام ابضرأ ةحاسمو

 . نادق فلا فلا نورشعو ةعبرأ ربدم نبا ةرشابم ىف اهنم عرزب

 نونامو فلا ةناميرأ ابف نوكحي ىنح اهجارخ ميال هناو

 انجبت مقأ اذاف . امّتاد اببف لمعلا :ومزاي ثتارح فلآ

 رخآو .اهجارخ لكو اهبرامع تمن ضرألا ىف لاعلا نم ردقلا اذه

 ديعصلا ىف . عرازم فلآ يرورشعو فلا ةئام ام .ناكام

 ها .افلا يروسخ ضرالا لقسأ ىفو . افلا ىروعيس



 د ها

 :( :4 ص ١ جةرهازلا موجنلا ) هباتك ىف نساحلا وبأ لاقو

 ملصيام ريتعا روكذملا ربدملا نب دمحأ نإ ليقو

 قابلاو . نادف فلا فلا _:ريرشعو ةعبرأ هدجوف رصمب ةعارؤلل

 ها. ةعارزلا ةلق .رم فلتو رحّتسم

 ةعوررملا ضرالا ةحاسم . فكوكت مدقت ام ىلع انبو

 نوكحيو ءم٠.ج ةاطعركلل جارخلا ةميقو « نادف .رويلم ؟

 نيشرق دحاولا .نادفلا نع جارخلا طسوتم

 غلابلا ةندفالا دلع نم رفص فذحطح ولو

 ليوق اذا ايسال الوقعم ددملا اذه حبصال ؟ رة رك ١

 -« أ نكلو . ةقاسلا ةفالخلا دبع ىف ركذ ىذلا ددعلا

 ماقرالاب ال فورحلاب نودم وهو كلذ ات

 فنذحلا اذهالل غوسي ام دجويال كلذ لعو

 هدولوط ىب رمصا مولع

 ( م ممع )اه مال ةنس

 الح نيذللا راسيلاو ةيهافرلاب ريمالا اذه دبع رهتشا
 هئراداو ةسسحلا هتاقرصت ًاراغتتاو اناستا اهدازو « كلبلاب

 ةديشرلا

 عفئادب باتكك ىف ءاج أك هةةش فيصو نبأ لاق



 سالم سا

 : م55 ص ١ ج سايإ نبال روهعدرزلا

 فنولوط نب دمأ ريمالا مايأ ىف رصم جارخ ىج

 فلا ةئامالثو رانيد فلا فالآ ةمبرأ ءاخرلا دوجو عم

 هأ . ) معاج ؟رك مع ر ١ 0 راشد

 جل ىب رت ريشا مولع

 ( م ة55 ) ه مسوإ ةلس

 ةيديشخالا ةرسالا ءارمأ لوأ وه ريمالا ذه

 : هه ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 نب دححخ ركب ىنأ ريمالا مايأ ىف رصم جارخ غلب
 ها.( م.ج راب... ) رايد فلا ىفلا ديشخالا جنط

 : ةحفصلا ذه ىف اضبأ لاقو

 هبتاك ناكو . رصمب بتاورلا لمع نم لوأ ديشخالاو
 ىئام عافترالا نع بترملا هيف رحب ًاريدقت لمع دق الك نأ

 لاقق .بجاولا _.رم ىلوأ ءالؤمه سيلف قازرالاو تابارجلا

 : ديشخالا هل لاق دغلا رم هاتأ الف . اذه ريدنو يتيجت ًادغ

 مهيفو ءافقعضلا بتاورلا باصحأ اذافءتلق ايف تركف دق

 الإ صقتلا اذه ذعخآ تلو. معتلا ءانبأو نروروتسملا



 م

 هب لاز امو .احيبست :لاقف ! هللا ناحبسس :الك نا لاقق .كنم

 هعنص ام ىلع بتوعف كلذي مايقلاب هطخ ذخأ ىتح ديشخالا

 دمي نبدنمأ هءاج .لمعي نأاك شإ اوممسا موقاي : لاقف

 الو ؛ةلماعم ناطاسلا نيبو ىنيبام :هل لاقف يبادراملا نبا

 راشد فالآ ةرثع ةيده هذهو .قيرط اع ديشغالل

 قادراملا نبا لبق كل :لاقو قءاخ . كل رانيد فلاو ءديشخالل

 ىلع كتءاج دق رانيد فلا هذ :لاقف .ال : تلقف ؟ةبلاطم

 ىلا ىدهأو .رانيد فالآ ةرثع دخأو ءافلا قاطعأت .ءاملا هجو

 هدب لع راثئيد فلا نيرشع تقو ىف ىنادراملا ىلع نب دمع

 فلا ةئام كيلا تلسرأ : ىل لاقف « هتبتاع انعمتججا انلف . اهتلقتساف

 ةناملا ذخأف . رانيد فلا نيرثع كبتاك الك نبالو راشد

 ىلع ني دمج لوق تركحذف .افلا نريرشعلا ىناطعأو

 كتجاح تقول فلا ةئاملا كل تظفح اذه دربأ ام :لاقق هل

 ها .ابفلتت كنأ ملعأ انأو اهذخ ؟اهديرت

 رَقلا ىيررل زعم ا فمع

 ( م هله ) همم ةنس

 دقو . رصمب نييمطافلا ,ءافلخلا لوأ وه ةقيلخلا اذه سرا

 .نينس ةدع فرظىف جارخلا رم هابج ام تزوخرؤملا دروأ

 : ءالؤه هلاقام كيلاو



 مل ااا

 .قشن باتكح قى ماع 5 هاش فيصو نبأ لاق

 : نب ص سابا نبال رامذالا

 ةفيلخلا مايأ ىف برغلا 1:رم دئاقلا رهوج مدق املا

 .فلا فلا نييمطافلا مايأ ىف رصم جارخ ىج يمطافلا رعملا

 .ناث ةنس ىف كلذو ( م . ج تع... ) راشد فلا ىتتامو

 ها . ةتامهالثو نيسمتو

 ابسفن ةنسلا نع هو صو ج هططخ ىف ىزبرقملا دروأو

 (م- ج ارق ركع ) رايد مرا ّض ىرخأ ةمبق

 نينسلا .رع لصحتم ةفصي ه د نيملاؤملا .رم هريغ نرأ

 باوصلا ىلإ برقأ عبطلاب انهو . ةنسلا هذه ىلت ىتلا

 ىف هيبحي امن لقأ ةنس لوأ ىف ىمي ةداع متافلا فال

 ةيلاتلا نينسلا

 ه١ ص كلامملاو كلاسملا ) هياتكح ىف لقوح نيالاقو

 : ( اهدعبامو

 ه موو. ةنسل ( رصم ىأ ) تيبج اهنأ هيف كشال امو

 نينمؤملا ريمأ دبع رهوج ىرسحلا ىنأ دي ىلع ( ماه“ )
 راشد فلا يئئامو رانيد فلا فالآ ةثالث هللا نيدإ رحملا

 سس فلس اهف اواك مهنأ كلذو .( م جا رثخلا رك ( ١

 .(شورق 7٠١ )افصنو ريناند ةثالث نادفلا .رع لودؤي  لنامؤلا



 تمت

 هذهى مهنم ضبقف . ريسي صقن ىلا ليلقلا كلذ رع ادئازو

 ) اشرق 5 ( ريزاند ةعس .نرادفلا نع ةروكتملا ةنلا

 هأ .روفولا اذبب لاملا اذه دقعتا كلذلو

 ةندفالا ددع نوكح, نرأ دبال باسحلا اذه ىلعو

 .انادف ؛همرو وم وه اميرم ًآرتم هداه ابنم دحاولا ةحاسم يتلإ

 ريصت خمس ع رثم عا... ابنم لك ةحلاسم ةندفأ ىلا ابليوحتبو

 نم ا دحاولا _رراذفلا جارخ نوكحيو .انادف ل

 ْ شورقلا

 ذإ . ةيوعصب الا لقعلا ىف غوسيال كلذ نأ ربظو

 .ةيافلل ةعفترم جارخلا ةدحوو دج ليلق ةندفالا ددع برأ

 1 رصعلا كلذ ىف اوشاع

 ةرهازلا موجتلا ) هياكك ف ساحل وبأ وركذو

 :( ؛ؤ صا جا

 زمملا مداخ دتاقلا رهوج (جاوخلا ىأ) هابج مث

 راند فلا ىئامو راشد فلا فالآ ةنالث ىدييعلا

 ما.( م هنبب ) ةئامثالثو نيتس ةنس ىف )م حج ارا ر0)

 ةيضاسملا ةسنلا جارخ نرأ كلذ حرم مضتيو



 د اواوع ل

 : ةفيلخلا اذه دمع ىف جارخلا غلام

 جارخ طسوتم | ةئدقالاب ةحاسملا |ةيرصملا تابينجلاب جارخلا ةنسلا
  شورقلاب نادفلا ١

 وعر ه مورب ةنس

 فلعل را ا/يفكير لم :|ه سووت

 2 2 ارق رك مه بسبع ع

 رقلاب رصنتسللا :فرمغ

 ( م ا١و64) ه ومب ةنس

 دروأ دقو .رصمب نييمطافلا ءافلخلا سماخ وه ةفيلخلا اذه

 امو ١٠ص ( سئانكحلا ) هخيرات ىف ىتمرالا ملاص وبأ انل

 حضوأ «ةميظع ةدئاف اذ دهلا اذه جارخب اناي ءامسي

 لفغأ فسالا عم هنككحل ؛ةروكح لكب روفكحلاو ىحاوتلا هيف

 ابنم لك ةحاسم هيف

 جارتخخلا نبأ نرايلا اذه ىف ركذ دقو

 « م0٠ ج ارم رد. ) رايد مرور رء.. وه ابتع ىدؤملا

 طايمد رغثو ةيرددكحسالا ةئيدم رع ردقملا دع

 رصم رهأظب شيحلا ةكريو ةداقنو طفقو سيتتو



 ملل ع

 ركن ملل( ماج ركل ) راشد هيرب هرادقمو

 أهو . ىضاقلا لاحكحلا ربا مايأ يمطافلا هللب رصنتسملا ةفيلخلا

 : نايلا كلذ نع القن ررفكلاو ىحاونلا دع ىه

 ىرصحبلا هجولا

1 | 
 ابعومج |اهروفك ددع | اهحاون ددع |ةيريدملاوأ ةروكلا

 16 164 مو ةيهقرشلا

 مق 3 3 ةصاترملا

 7 3 رمق ةيلاهققدلا .

 5 5 ةناوبالا

 7 1 هم اًينسوق ةريزج

 1 : وكم ل ةيرغلا

 نع فب ب ةيدوئمسلا

 1٠ فل 3 نيتفونملا

 نإ م ١ نيتمحازملاو ةوف

 ١ : 8 ةيوارتسنلا

 قيم ل المج | هدعحب لقت



 ها

 5207 ابحاو ددع ةيريدملاوأةروكلا

 4 بح |هلكلقام

 ب ىكدأو ةيديدجلاو ديشر

 فك 4 رصن ىب ةريزج

 44 ملا ةريحبلا

 ل سيسمر فوح

 ما 4006 | عومجلا

 اهروفك ددع ابحاوت ددع ةيريدملاوأةروكلا

 ففي ف ]| ةيزدجلا

 5 لد ةمسحيفطالا

 ١ ند ةيريصوبلا

 ١ . ' ةيمويفلا
 ف م4 ةيواسنهلا

 هال 6 نينوفثالا

 ف فل ةبطوسالا

 ١ ماا |عومجلا

 اهعونمج

165 

55 

 راك

 هدم ١

 ابعومج

5 

1/ 

1 

 5ك

٠ 

 أك١ا

65 

555 



 دم #1

 ىلبقلا»و ىرحبلا هجولاب ىرقلاو يحاونلا ةلمج

 ظ ابعومج ىرقلا ددع ياكل ةمملا

 ١ هذه دم دلي ىرحبلا هجولا

 لجستا
1 

 ا ظ 1 1 سيكا

 55 1 فلذا
0 

 :روكذللا ناييلا نع القن ةيريدم وأ ةروك لك جارخ وه اهو
 ىرحللا هجوأ

 هاكر ِْ دكفر/لاللا

 1 ْ 7. ر/اعسه ٠.

 ماا هاب 1ْ مم. /ابكا ْش

 00 ِْ ةرال +

 همر ابهر ْ هور

 "هزي يرعب !1 1 رك م ْ

 الء/سوا ١ سالركومإلا |

 ١ ايما ركن ١ را ا
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 نيتمازملاو هوف

 ةيوارتنلا

 وكداوتىديدجلاوديشر

 رص ىبب ةريزج

 ا

 ةيريدملا وأ ةروكلا

 ا ةريسحبلا

 - مج

 رانيدلاب اهجارخ

 مر هجر

3200620 

 ١ةروخ»

 مر

 "مر

 ل كةدضنما

 ب

 * /مابال را ةياكبال

 ىرصماهيتجلابامجارخ

 0كيسضل كلل

 مرد

 مر

5202 

 مبرة م

 معن هزم

3 

 لمسك مك

 ىرصملاهينجلابارجارخأ_ رانيدلاب اهجارخ | ةيريدملا وأ ةروكلا

 ادورككا

 مديرك 9

 منوي راهبة ٠

 ١ ةةركاحلب

 ني

 ١ك

 "تري

 سر معجب

 مبرر ابم

 مرت

 نين

 مان هج

 ١5 ءاركمملا

 فلل

١ 

 ة"هكر/1



 ا

 ىلبقلاو ىرحبلا نيبيجولاب جارخلا ةلمجج

 ىرصللاهلاباجارخأ رانيدلاب ابجارخ ةمججلا |

 | ارا ر الح | راسب را ةححب ىرحبلا هجولا

 تل امرأ وعم ىلبقلا ه

 ايريس عما سر/ ير... | ةلجملا ا

 ةروك جارخ هنايب ىف ينمرألا ملاص وبأ ركذي ملو

 :لودجلا ىف ابمامأ هارث ىذلا غلبلاو . ةطوساألا

 ىرخآلا روكلا جارخ عومج حرط دعب قابلا وه قباسلا

 فنرافلتخم اههنأ اهتلباقم دعب انل ربظ ثيح جارخلا ةةلمج رم

 ىهو روفكلاو ىحاونلا ةلمج روكذملا فلؤملا ركذ دقو

 ةيحان هم ديزت ةلجلا هذهو ارفك ملح. و ةيحان دوج ابنم ىومح

 قباسلا لودجلا ف ىنلا ةلبا

 3 وثارلا عبررلا عابص مولع

 ( م اااو+# ) هممه ةلس

 ( مازال ) ه هوب ةنس نم ناطلسلا اذه ةموكح تأدتا



 2 ف بَ

  نسواودلا نيناوق ) هباتك ىف قام نا لاق

 .نادفلا جارخ زاك ةروكذملا ةنسلا هذه ىف هنإ ( م4 ص

 ثالث وه احقق عورزملاو اميرم ارثم هدو هتحاسم ىنذلا

 بدرالا نمث اشرق مم ىف رادقملا ذمه برضيو . بدارأ

 . دوقتلاب دحاولا نادفلا جارخ وهو شورق ٠٠6١ جشي

 معيرم رتم 48.١ هتحاسم نادف ىلا نادفلا كلذ ليوحتبو

 هبدارآلا نم + + ريخآلا نادفقلا اذه جارخ ريصي

 ادقت اشرق ابر وأ انيع

 هناك ىذلا جارخلا ناي اضيأ فلؤملا اذه ان دروأو

 . نرع ااونأ فالشخا ىلع ليصاخملا ىلع اطوبرم

 ( ماللالك ) ها هابع ةنس

 ركذ ابنم ىلوألا ليصاحملا ةتسلا جارخو

 .ةسيقلا هذه انردق دقو . طقف بدارالاب هسِق

 ةربدقت تقولا كاذ ف ىواست تناك امسح دوق

 فنرودملا جارجلاو ءنايبلا وه اذهو .احجرم

 وأ ةعبرم ةبصق :.. هتحاسم ىذلا نادفلا نع وه هب

 - اعبر ايم تكا



1 

 ! انيع هجارخ .ادقت نادفلا جارخ



 دع[ دج

 ' انيع هجارخ | ادقن نادفلا جارخ
 ديا ا
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 عبرم رم .. ىأ ةعبرملا تابصقلا نرم مهل ه اسم

 ع
 م

 ا ١

0 
  3ك١

0 
 ١س ني

 م
١ 3 

1 
 ١س ا 00 سدع
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 انيع هجارخ | ادقت نادفلا جارخ 3 7
5 

 بدرإ شرف

 بو  |(سارةنسلوأر كسلا بصق

 ب (تفلع) ١» ىنأث » هى

 0000 ا( خيطب

 دل 0 ابول

 2 اد وفلا حما مس

 كات < ا نطق

 نأ 0 سأقلق

 ا ناجنذاب

 ١ا/ ( ةلن)لي

 ْ 5. تفلو لخلل

 ق٠ 1 ا سحخ

 رق ا وام بترك

 28٠ . 11 ةمول عا .. لصي

 ةفاتخم راجضأ

 قي 0 مورك

 #1 |[ ىمراف بصق

 1 7 | ومفعم



 ل و

 : م/ ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاقو

 نينامو سمخ ةنس تاددجتم ىف لضافلا ىضاقلا لاق

 دالبلا ريع هيلع رقتسا امب قادوأ ( م ؟1م. ) ةثامسخو

 نم نيرشعلاو عبارلا رخآ ىلإ باذيع ىلإ ةيردنك الا رم

 روفغتلا رع اجراخ ةئامسمخو نيناثو سمخ ةنس [رابعش

 طول فتمو سيملاو راكجالاو ةيئاويدلا لاومألا باوبأو

 اهل نيمي ىملو اهءايمأ تدروأ حاون ةدعو طابقنمو

 ةناتسو فلأ فالآ ةعبرأ ةلسج هرم ةربع ناوردلا ىف

 ارانيد رثع ةعسو افلأ نيسمخو لالثو فلأ

 ما .( م .ج مبوح مك )

 :هركذ ىذلا اهجارخو تايربدملا تاي كبيللإو

 ىرحبللا همعرلا

 | ته ل ا ياا
 00 1 ا ةيريدملا وأ ةروكلا |
 . ”ىرصلا هيلي. راتيدلاب 7 ْ

 الا رقه ا كة ٍإ

 1 قرم 50 ا

 1 را ةي/وا | نسيسرفقوحا

 روس ران + : 0 | سب لقت



 35 يبا أ ةركلا

 نك ٍْإ 1 0 [(هلِقام ٍ

 . هرم دءرثم» (... نتحازلاو وف:
 هر مع ْ اوراس 1 50000 ةيوارتسنلا :

 "اله ده !1 اذكرىكقح 1 ورش اة رع

 ار ا رم يربو حين ْش السر ها /.... اهتسوق ةريزج:
 25200 ْش 506 ةيدوتمسلا
 نمدفل ْ 3 ِْ 2505 ةيواجتدلا
 : مكرم ١ راع ٍِ 1 ةيفونملا

 اةوخا راك ركل

 ارا .ش وسر 37 2 5

 مهر ماحب ٠. ةحيراما ١-0 ٠
 مرا ْ 5 كن . ةيريصو لا

 كيري ع 1 نسيت |هدعب لقت



 ا م ِ

 ةار/ هم ْ

 ماطر هولا ْش

 اهيل. !ش ْ

 مري لقب ٍ ١ اربع نينوضمشالا|

 عب م08 00 70. | طاقتو طوق ادع ةطويل ١

 مرا ١ ٠ش 6/1

 000000 00 ةضرقلا
 7 اذ .ش ايو ةمرلاا عوومجلا .ش

 لاو ىرحللا نيهجولا جا ةلمح

 ا أ | راامحخ رامبو ا هجولا |

 م١ ٠ْ اكو فرك ىلبقلا | ١

 [ديكيتح ا

 0 ْ يممم/اخ هيا أ

 مامأ تركذ ىلا غلابملا ةلج نأ ان اذه نم ىربو

 2( م0٠ج مي مدحرت يب ) اراد ةركوصبرعدح هو: ةروك لك



 اخ

 رادقمب اهركحذ ينلا ةيلامجالا ةميقلا _ .رع صقنت

 ( م .ج مكهرسام ) !راثيد ميوركوسم

 نيعرل ءيبرلا ماسع روصتملا مولع

 (مامجو.) هدمح ةنس

 ةلود نم شع عيارلا وه ناطلسلا نه نإ

 ةرملا رصم ضرأ تحسم هدبع ىفو « ةيرحبللا كيال
 برعلا مكح ىف ةمبارلا

 : مه ص ١ ج هططخ ىف ىزيرقملا لاق

 .دالسبلا كار نيحال روصنملا ىلا ةنطلسلا تضفأ امل

 ::اطازغحلت نيرشعو ةعبرأ تناك رصم ضرأ ىرأ كلذو

 دانجالا صتخبو « طيرارق ةعبرأب اهنم ناطاسلا صتخيف

 .فراكو . طيرارق ةرشعب ءارماألا صتقخو : طيرارق ةرشعب

 الف .دانجألا تاعاطقا حرم اريثك نروذخأي ءارمآلا

 عاطقالا كلذ ريصيو . ءىث اهنم دانجالا ىل لص

 أه دوثتو « قيرطلا عاطق اب. ىمتحيو « ءارمألا نيواود ىف

 .قوقحلا اهنم عنمبو « تاشوملا اهب موقيو ء نافلا

 ءارمألا ناوعأل ةلكأم ريصتو ء ةناويدلا تاررقملاو

 . اهرواجت ىثلا دالبلا لهمأ لسع ةرضمو“ ميمدختسو

 « امابرأ ىلع تاعاطقالا كلت درو < كلذ ناطلسلا لطيأف



 و
 هب أدبام لوأو . ءارمآلا نيواود نرم اهرسأل اهجرخأو

 ها . ةنطلسلا بئان رتوكحنم نيدلا فيس ريمألا ىراويد

 : ( خب ص ١ ج روهزلا مئادب ) هباتك ىف سايأ نيا لاقو

 (ماكدم) ةاتسو نيعستو عبس ةنس تلخد م“

 . ىناسحلا كورلا وهو ةيرصملا دالبلا رىراطلسلا كار ايفو

 ةنسلا , رم ىلوآلا ىدامج ساس قى كلذ ءادتا ناكو

 نيرشابلا لدرم اصخش كلذ ىف ملكملا تاكو . ةروكذملا

 ةحاسمب متاوق بتك ىف عرشف . ليوطلا جاتا هل لاقي

 ذثموي ةموسقم ةيرصملا داليلا تناكو . اهئامسأو دالللا

 . ناطلسلل طيرارق ةعبرأ ابنم . اطاريق نيرثعو ةعبرأ ىلع

 ةرشع ابتمو ؛ تاقالطالاو ءارمالل طيرارق ةرشع ابنمو

 اوفكي نأب نيرشابلل ناطلسلا مسرف . ميلك دنجلا طيرارق
 دق نيذلا دازو « دانجأالا عم طيرارق ةرشعب ءارمالا

 رشع ثالث ناطلسلل قبو ء اطاريق داجأالا رم اوكشت

 ملكتملا تاكو « كلذ رم اوجضو دنجلا. ىشف . اطاريق

 ءارماألا باقي راض . ٍبئانلا رمتوكم ريمألا كلذ ىف

 كلذ بيس ركسلا رئاس ىداعو ء ةصحاقم سحنأ دنجلاو

 دحأ لك ىتمتو « نيدال ناطلسلا نزرع مبواق ترف

 هكوامم تاكو . سالا نم هيلع ءاعدلا رثكو « هلاوز

 . مهصحنأو .ىلاعت هللا قلخ للظأ رهدلا تآيس نم رقوكحنم

 تقرف ةروكذملا ةئنسلا .رم بجر نماث راك الف
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 مثو دنجلاو ماعلا عسسم لاملا هيلع ررقت مب تالاثملا

 ها. «كلذي نييضار ريغ

 نزرع رخآ ائكيش سايا نبا الو ىزيرقملا ركذي لو
 هباتك ةطساوب اتأ راسخ - كورلا اذه تالليصقت 3

 كورلا _.رع وم ىتذلا . ناعيجلا نبال ( ةنسلا ةفيحتلا )

 تنوواللق نب دمحم رصاقلا . ناطلسلا كور ىأ ةهدسصت ىذلا

 تاليصفتلا هذه جاتنتسا انتكما

 ركذلا فتآلا هباتك ىف نامبجلا نيا ركذ دقق

 ايف ثنح ىتلا ىرقلا نع قباسلا كورلا جار
 ىذلا صتلا نم هنأ ريغ . كلذ ردصم ركذي نأ ود رييغت

 هقرعي دعي هل ىلا صتلأو اقّقاس سابا نبأ نع هاناقن

 ىاسحلا كورلاب صتخم جارخلا اذنه نأ ةهادبلاب

 (١هه ص روهزلا عئادب ) هياتك ىف سأيا نبا لاق دقق

 :(ماملم) هازبإو ةنس ثداوح ىلع مالكلا كينشع

 تووالق نب دمحم رصاتلا كار ةنسلا هذه ىف هنا
 > ىاسملا كورلا دعب ىرصاتلا كورلا وهو ةيرصملا دالبللا

 هأ 5 عضاوم 2

 هناميجلا نبا هركذ ىذلل قباسلا جارخلا نوكي نذاو

 كورلا جارخ نأ دعب امف مضتيسو .ىاسحلا كورلا جاربخ وه



 عاد

 ماع هجوب ىاسحلا كورلا جارخ ىلع ديزي ىرصانلا

 ىلا ةقيرطلا ىاسحلا كورلا تاليصفت عضو ىف انعبنت دقو

 دقق نيدادفلاو ىحاونلا ددع امأ . ىرصاتلا كورلا اهب عضو

 هب ريبغت ثودح ديفيام دوجو مدعل هيلع وه ام ىلع هانيقبأ

 ( ةنس 07 ) ةريسصق نيثالا نيبام ةدملا .نرأ اطىوصخ

 ناي كيو . ريكح رييغت ثودح اسمهذ عقوتال
 : تاليصفتلا هذه

 ىف ةروك لكب ىحاوتلا دع

 ىرحبلا هجولا

 ابهحاون ددع ١ ةيريدملا وأ ةروكحلا

 نا

51 

 حلا

715 

15 

 ففي

 اندننإ

 نها



 ب اج

 ابيحاون ددع ا ةيريدملا وأ ةروكحلا

 لقفل هلبهقام

 15 . . .رصن نب ةريزجو رانيأ

 نما ملا ام ةريحللا

 14 00000 [هلمءءمملم نيتمحازملاو ةوف

 ااا 1[ لم ةيوارثسللا

 ينعي وم او مال ةيردتكسالا

 ع عومجملا

 2 ةروك لكب ىحاوتلا ددع

 ىلبيقلا هجولا

 ايجحاون ددع ةيريدملا وأ ةروكلا

 ةمويح ف ماسلا ام ةيزيسسجلا

 مالا (1١١ (|[وين مةنم عمم ةييفطالا



 تح

 ايحاوت هدع | ةيريدملا وأ ةروكلا

 تل هل قام

 ١٠ 2 همر م م م اعامام نينومثالا ا

 م: كا ةطولفقتملا

 0 ةطوسبالا

 8م . |١ ةل ني كا ةيسيخالا

 0 ةيصوسقلا

 كبش عومججلا

 ىلبقلاو ىرحبا

 اهحاون .ددع |

 1-وب اي دوا عم ىرحللا هجولا

 نيل )| يس ىلبقلا ه

 نرفطا ب ظ



 , ةيريدملا وأ ةروكلا

 ب4 ربل 7 ا ١ الرا ٠. رصم يحاوض ا

 | مرد .ش ير 00-5 ةيبويلقلا .

 ْ ما رك دج ٌْ 2000 0 ةقمقرشلا ْش

 ٠ْ مرارا هج ٍْ ه4 روتح | ةيحاترملاو ةيلبقدلا ٠.

 1 اهو ْ 20 000 طايمد ٠ْ

 ار هرم ٠ْ راما هيج ةيبرغلا ْ
 هدرا 55 ةفونملا ْ

 0 ميستورا ْ

 بار مم |! ١ رطل إ هاو نابأ ٠

 5ةوركمال 1 20 07 ةزيسللا .ش ش
 مرير يسب ْش "عر ؛ هد .نيتحارملاو هي ٍْ

 .ش را لقوا تسشا ١

 مترا ةيردتكسالا ٍ

 200 ا هر رو بج جوس



 دسم عود

 ىف ةيريدم وأ ةروكح لك جارخ
 ىلبقلا هج ولا

 نفل ةطل ٠ْ للراس 0 ةيززجلا ] :

 مار ٠. 0١ 1 ريال .. ةيحيفطالا .]

 ما خر 1 هير 8 20 ةيمويفلا 1

 207 ٍْ ارمادا | 1 ةيواسنهلا ١

 نا رك ةي ٠ْ سيروا 1 نينوفشالا 1

 مار ِْ قراصبو ..... .ةيطوافنملا ا

 ني ةعحلا ْ عيروبر يجنب .... ةطوسألا ِْ

 ركل .ش دمر 25006 ةيميخالا ٠.

 ميشا د م ةيصوقلا ا

 م 0 عوصملا

 ل لقا ىرحبلا نيبجولاب جارخلا ةمج

 ريو ر عم هير ا هجولا |

 راحل كحل ..ىلبقلا هم

 52 روح لع ةهلا



 م4
 ىف ةروكح لكب ةندفالا ددع

 ابهتدفا هلسع ©

 مم هتحاسم نادف أ م.مهو.# هتحاسم نان ' 7 ا

 فل 1 ؟.رمدملا ٍ

 ١ هور هبا ْ سرع ش٠ 06 ةيونسقلا

 باهر ههه 0 هروب ا ا ةقرشلا

 م4ء/ما6 | ا ءرودم ةيحاترملاو ةيلبقدلا
 ؟انر/ هيا ش 5/1 ْ 00 طاحت

 انحرم | همي واج : 20 ةيييرفلا

 ؟ راما ١ ٠. م ْ 000 ةففوتملا|

 ١41 روم ْش ١1 ري ره ةويعو داما
 45 امال !+ مامر اسك ِْ 50 ةريدعلا

 امرا 4 .ش اء ةجلال ”نيتحارملاو ةولتقا

 ١ .رسا !1 ابر /ساب م بارا
 هروح ٠ْ ب را 8 ةيردتكسالا

 يريم 07 ظش 57 4غ



 ته غد

 ىف ةروكح لكب ةدفالا ددع

 لبا هجولا

 | يلا وأ ةروكلا ْ ١

 مرصع 117 !] انور 0 ةيزبجلا

 ل04 ٠. خا 00206 ةيحيفطالا

 مارا ْ اههراسوإلا 000 ةيمويفلا

 020 ٍ تيرا 220000 ةيواسنييلا

 كم او ْ 20 ٠. 2006 نينومثالا |

 0 مم ِْ فلافل ا ٍ 00 ةيطولفنملا

 . 1 202 سورا 00 ةيطويسالا |

 ْ ل2 .1 النيل ةيميمخالا

 هاه / 1 ٠. 2500 0 ةيصوقلا |

 ٍْإ 5 ابر ة ابك ٠. رس روخم ظش عومجملا

 ضيقا ىرحبلا نب د د ةندفأالا ةلمج

 م 6 ,.. تحاس أدق 0 .مموو تاس

 000 ا 12 هالو 5 .:

 | ءيريقككا راسو ررمم ١ ل ليقلا ٠

 | هريس رايس سراب إل | ٍ ةلجلا



 د ؟عما

 ىف ةروك لكب نادفلا جارخ

 نادفلا جارخ

 | مام .٠# تحاسئاف ١ ميم مورو حاس نادق
 ل در يم ها يي هوست ا نتمي كا تيس سبت يوم

 فكن ٍْ 54هم ,.. . . رصم ىحاوض|

 1 ا قي ١ 0 ةيبويلقلا |

 ٠. ١1 1 ا 000000 ةقرشلا

 353 0 حاللعاا | طايمدأ

 سول ]سهلا ا ةيبرغلا |
 ” ٍ ا 0

 نواح كا 8 ةريحبلا

 فذ ْ احلا 0 نيتحازملاو ةوف

 لقي ْ لحدا نادفلا جا رخ طسوتم 1



 دوووم
 3 ةروكسم لك هانا ا

 لبقلا هجولا

 1 - تتاتقا جارخ 0
 : - ٠ ةيريدملا وأ ةروكلا ,
 ل .هحابم نآدف : 00000 3

 0 ص
 7 : 00 »وهم

 54م : دبل

 ل 500 ا

 ١ اذه

 دنت نول نك

 لف )000 0

 لقفل ٠ لفل
 نك هسأ 1

 هم 1000م

 لاس 0010 وم . ادفلا جارخ طسوتم

 نرادفلا جارخل ماعلا طسوتملا

 5 _ قالا 0 _نيبجولاب

 ا ايلا وأ ةروكلا | ظ
 ل !امتاف | هس ٌ

 ص

 مب ا لحنا ا ا

 25 | 0 5-5 ليقلا م

 ا ا لي | نادقلا جارخل ماعلا طسوتملا |



 قواد

 هدوو زمق ىب رت رصانلا :ءولع

 (ما841) هالو ةنس

 ةرملا ىق تاك لع لك شفى هتموكح انيستحا اذاو ةقلتخم ثالث ددم

 ةيرحبلا كيلاملا ةلود نيطالس نم رشع معبارلا ةثلاثلا

 ١ مومو ) هامإو ةنس ىف مأ ةثلاثلا هتموكح دبع ىفو (

 ةسماخلا ةرملا ىه هذه تناكف ةيرصملا رايدلا ىضارأ حسم

 اهب انربخأ ىلاو امي يضارأ حسم اهيف مث ىلا ةريخالاو

 برعلا وخرؤم

 ناعبجلا نبا كوري اناحأ ىمست ىنلا ةحاسملا هذهو

 فرشآلا كور مساب انايحأو . فلؤملا ذه مسا ىلإ ةبسن
 ىلسع ايلوتم نراك ىذلا ناطلسلا اذنه ىلا ةبسن نرابعش

 هنع هون ىنذلا ماعلا وهو (ماسالمه) هابصب ماع رم

 ابيلع تناك يللا ةلاخلا فصي هباتك ىرإ لاق تيح ناعيجلا نبا

 الإ ةقيقحلا ىف كت مل ةحاسملا هذه , روكحنذملا ماعلا ىف مبلاقألا

 هنع لاق ىذلا وه كورلا اذهو . رصاتلا ناطاسلا كور

 ةنس ىف ناطلسلا اذه لمع رم ناك هنا ىزيرقملا

 .( م اسمو ) هابيع ةنس ىلا هب الومعم قب هنأاو ( معه ) هالاو

 نابعش فرشالا حس ةدم هنوضغ ىف ةجيدنم نوكت اذه لعو



 :ممل ص ١ ج هططخ ىف ىزبرقملا لاق

 .دالبلا دمحم مصانلا كار ةيرصانلا مايالا تناك ال

 ةثاعبسو ةرثع سمخ ةنس ىو  ةيرصانلا ةريسلا عماج لاق

 نووالق نب دمحم رصانلا كلملا ناطلسلا راقغا (موسه)

 ةريثكح اموكحم ابنم لطي نأو ةيرصملا رايدلا كورب نأ

 ناكو . رصم ضارأ نم اريثكح ائيش هتكلم صال لضفيو

 ةيشاحلاو كيلامملا زابخأ _.ر٠ اريثك ريتعا هنأ كلذ بيس

 ريكحتشاجلا سربي نيدلا نركز رفظملا كلملل اوناك نيذلا

 فلأ نيبام ه اذاف ء ةيجربلا كيلامملا رئاسو رالس ريمأللاو

 زايخأ مطق نم ىثخو . راشد ةئامام ىلا راند

 دمخخ نيدلا رقت ىضاقلا عم ىأرلا هل دوف نيروكذملا

 تاعاطقا ررقيو رصم رايد كورب نأ شيجلا رظان هللا لضف نبا

 رظان رخفلا مدقتف . ةناطلس تالاثم اب بتكحيو . راتخي امم

 اهتحاسمو ىحاونلا ربع هيلع اب قاروأ لمعي شيجلا نيواودل شيجلا
 بتكو اسانأ رصم رايد ملاقأ نم ملقإ لكل ناطلسلا نيعو

 ةيحاتل جرخي نأ ابابلا نب لكنج نيدلا ردب ريمألل اموسرم
 نب نيكملا باتكلا رهو « بجاحلا لرعأ هعمو ةيرغلا

 "ىريطتلا سمديأ نيدلا زع ريمألا جرخي نرأو . هتيورف

 نو « ىدمحملا شمتيأ ريمألا هعمو ةيقرثلا ةيحان ىلإ

 ريمأالا جرخي فنرأو . طومرق نبا ةلودلا نيمأ باتكحلا

 راداجلا سريبو ىاطترط نياو ىجيلقلاو ىد محرصلا نايلب



 وعول

 ىلإ ىنيترملاو ىليلبلا جرخي فنرأو .٠ ةريحبلاو ةيفونملا يتيحان ىلإ

 نيسابقو نيفوتسمو اباتكح مهعم بدنو . ىيلبقلا هجولا
 لوأب لزن اذإ مهنه لك نراك . ركذ ثيح ىلإ اورامف
 اهئاضقو اطودعو اهءاللدو دلب لك خيام بلط هلع

 نيم ايلصعتم ى1نرع ضخو « اهعطقم ىديأب ىلا ايئالجتو
 ندفلا ._.رم هيلع ىوتحتام رادقتو « فانصأو ةلغو نيع

 سرخو قاوبو بئارت مم اهيف امو اهروبو ابعورزمو

 ةلغ رم اهيعطقل اييلع امو ةيحانلا ةربعو . رحبتسمو

 كلذ ريغو كعكو كشكو مسروو فارخو جاجدو

 كلت سايقب أدتا هلك كلذ ررح اذاق . ةفايضلا نم

 لمعلا ىضاقو نيسايقلاو لودمعلاب طيضو : ةيحانتا

 ةيرقلا كلت تافلكم بلطو « حيحصلا سايقلاب ربظيام
 دالبو قاطلسلا صاخلا _.رم ايفام لضفو ءاهقادنغو

 . هلمع رخآ ىلإ يبتني ىثح قزرلاو دانجالا تاعاطقإو ءارمآلا

 قارواللا ىف ررحت دقو اموي نيعبسو ةسمخ دعب اورضح م

 ةريعو اهتحاسمو رصم ضرأ عايض عسيمج لاح ةرضحلا

 ةلفو نيع رم ةيرق لك #نرع لصحتي امو اييضارأ
 دعسالا ءّوتلاو شيجلا رظان رخفلا _:راطلسلا بلطف . فنصو

 قوتسم رئاسو ىفلرس بتاكب فورمملا كلملا نيمأ نبا
 صاخلا دالب ىلع لمتشت قاروأ لممعب مبمزلأو ةلودلا

 فاضأو . ءارمآلا تاعاطقا ىلعو مهل اهنيع ىلا ىتاطلسلا



 بال قالا

 ةفايض حرم ابيحالف ىلع نراكام لب لك ةربع ىلع

 .ىلاوجلا زم عاطقألا ىفام ةريملا ىلإ فاضأو . ابيعطقمل

 دتعاف . كحلا اذه ىلع تاءاطقاب داننجألل تالاثم بتكو

 رم لالثلا ل فلك ىف فرصي نراك اب ابنم
 ها . سكملا رم اهيلع فزاك امو ةرهاقلا لحاس ىلا ىحاونلا

 بئارضلا نم ارييكح اددع رصانلا .نراطلسلا ىثلأ دقو

 ىثلا ةليقثلا ءابعألا داللا .رع ففخ كلذبو ةرئاجلا

 اضيأ ىزيرقملا هلاقام كيلإو . ابتحت ةحزار تناك

 : ددصلا اذه ىف م ةحفصلاب

 لحلاس نكم اهتم سوكم ةدع نراطلسلا لطبأو

 تاعاطقا هيلعو ؛« ناويدلا لصحتم لج ىراكو . ةلغلا

 فالآ ةعبرأ ةنسلا ف هنم لصحتيو . دانجأالاو ءارمثالا

 لكل . عطقم ةئاهبرأ هيلعو ٠ مهرد فلأ ةتاهكسو فلا

 نم لكلو ؛ فالآ ةلالف ىلا فالآ ةرشع رم عبنم

 ةمج تناكو . فالآ ةرشع ىلإ افلأ نيعبرأ رم ءارمتالا

 ةريثك عفانم اهنم طبقلا لانيو . ادج ريثك لصحتم امل ةميظع

 هيعتو ديدش ءالب كلذ رم ناتلاب لصو ؛ ىصختال

 ددعتت تناك اهلاظم .ناف . لمظلاو مرافملا نم مظع

 باتكو نيداشو . سخبت نيلايكو « قرست ةيتاون نيبام
 نيمرد بدرالا ررقم راكو .اقئيش مهتم لك ديرب

 .قرسو بنام ريغ مدد فص هقحايو : _:راطلسلل



 ا خل

 مف ةلايكلا صخمي فرعي نتاكم ةهجلا هذل فتزاكو

 نيبام اممعتم _روتسو داش هيف سلجي « قالوب لحاس

 . بتورشابم ايدنج توثالثو « رظانو نيفوتسمو باتك
 هف ةلغ نم ادق عيب ىرأ سانا رم ادحأ نكحمب الو

 قالوبي ةلايكلا صخ ىف عابت ىنح تالغلا لمح لب . ىجاوتلا رئاس

 ةراسيع وهو . ةرسمسلا فصن اضيأ لطبأ امو

 ةرجأ ىطمي هناف ءايشالا نم اشيش عاب نم نأ نع
 مرد ةئام لك نع ميدق ىحنرم ررقتام لسع لالدلا

 .لالد لك ىلع ررق ةرازولا ىخيشلا نيدلا رصان ىلو الق . نيمهرد

 . هلتعم لمعي لالدلا راصق . نيضردت لك نم اهرد هتلالد نم

 .سانلا ررضتق . عئابلا ىلع ةمارغلا ريصتو « هتداع لاني ىثح دبتجيو

 . ناطاسلا كلذ لطبأ ىفنح اوئاغي لق اوذوأو « كلذ نم

 .قاعتت ةبج تناكو . ةيالولا موسر لطبأ امو

 .ءاقرع 1م بتوروكذملا اييجيف ء نيمدقملاو ةالولاب

 تحنو © _.راض ةبهجلا هذملو . شحاوفلا توبيو قاوسألا

 .. ممريغو ءارمأو نوعطقتسم دنج ابيلعو « نايبص ةدع هدي

 موق كتهو ميق داسفو عيش مللظ ىلع لمتشت تناكو

 سانلا راك أ توبي مجهو نيروتسم '

 .ةئيدملا 1م لاقبلاو صئاوحلا ررقم لطبأ امو

 .. ىرحبلاو ىلبقلا هجولا نم اهلك رصم لامعأ رئاسو
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 طسق لك ىف لمحت ررقم نيمدقملا ةالولا نم لك لع دراكف

 ةصايح رمت نع . لاملا تيب ىلإ ةنسلا طاسقأ رم

 ةبهجلا هذه ىللعو . مبرد ةثايسخ لغب نمت نعو « ممرد ةئامب الث

 سانلا بيصي ى#تناكو . لمحتام اهنم لضفيو ٠ نيصطقم ةدع

 فنع نم مهب لو ءفصوي الام ةنهجلا هذه نم

 توملا هعم نوبمام نيصاقرلا

 امع ةرابع وهو . نوجسلا ررقم كلذ نمو

 ةبهجلا هذه ىلعو .ىرخأ فلك ىوس مهارد ةتس ررقملا

 غلبم ف .نودازيو ء كنايضلا ابيف بغربو . نيعطقم ةدع

 عم لجر مصاخت ول نراك هناف . ابنم لصحتيام ةرثكحل اهتاينح
 نجسلا لخدي ام درجمبف . نجسلا ىلإ ىلاولا هعفر هنبا وأ هلأ

 كلذكوت . ررقملا هنم ذحخأ ةدحاو ةظحل الإ هب مقي مل ولو

 اضيأ ةاضقلا رج لع ناك

 ةدع نامض املو . جيرارفلا حرط ررقم كلذ نمو

 . جيرارفلا ساتلا ىلع نوحرطي رصم ضرأ ىجاون رئاس ىف

 : لمارآلا ىماقتو ء ميظع ءالب كلذ رم سانلا .افعضب رميف

 ةدع ةيجلا هذه ىلع ناكو . اريثك آئيش لظلاو فسعلا حرم

 مللاقألا عيج ىف سانا ...مادحأ نكمي الو . نيعطقم

 رثع ىنرمو . نماضلا نم الإ هقوف اف اجورف ىرتشي نرأ

 نم توما 'هءاج نماضلا ىوس نم اجورف عاب وأ ىرتشا هنأ هيلع



 كك ؟مه*-

 تيمب وه امو ء ناكم لك

 هيجي انع ةرايع وهو . نناسرفلا ررقم كلذ لمو

 ىح ررقم مرد دخؤي الق دالتبلا رئاس نم يحاونلا قالو

 ةبعص الاوهأ

 وهو . رصامملاو باصقألا ررقم كلذ .رمو

 .لاجرو رصاململا نمو ركسلا بصق يعرا م .رم ىجحيام

 رصاعملا

 رئاس نم ىحيو - حارفألا مولسر ررقم كلذ نمو

 ةهجلا هذمل فرعي الو . امض ةدع ةيجلا هذلو . يحاونلا

 ررقملا عم اهيف سانلا لاني بئارضب ىجحي امناو « ةتبلا لصأ
 تاعورو :تامارغ

 نم ذخؤي امع ةرايع ىهو . بكارملا ةيامح كلذ نمو

 .تناكو . ةياسحلا ررقمب فرعي نإمعم': ريرقتي بكس لك

 هيكر نم لك .رم ذخْويف . سانلا هب لظ ام دشأ ةبجلا هذه

 نبنكملاو لا وسلا نم ىح رهسلل رحبلا

 ,نم عمجي امع ةرابع وهو . تانيقلا قوقح كلذ نمو

 ةيئاطلسلا هاناختشملا رام هيبجف , تاركحنلاو شحاوفلا

 سانلا شابوأ نم



 تق ؟ما“ ]ل

 قوقحو ةدرفم ةبج ىهو . ءامعرلا دش كلذ نمو

 وأ ةيراج لك ىلعام ررقمو بكحارملا فشكو نرادوسلا

 نم ذخؤفف . ةشحافلا لمعل تاناكخلاب مهطوزن نيح دبع

 نيعم ررقم ىئنأو ركحذ لك

 ىحاوتلا رئاس رم قجيام وهو فيرارجلا رقوتمو
 ةالولا ةتاعاب لاملا تيب ىلإ داللا وسدنم كلذ لمحيف
 نيمعطقم ةدع ةهجلا هذه ىلعو . كلذ ليصحت ىف مل

 كدذخؤي امع ةرايع وهو ةيلعاتقملا ررقمو . دنجلا .رم

 ىلا خسولا نم ايم جرخيام لمحو ةينفآلا ممكح نع
 وأ ةسردم وأ عماج بارس ًالتما اذا ناكف . نابكحلا

 هنكمبال_سالا رئاس لزانم نم لزام وأ ةبرث وأ طمسم

 ىثح كلذل ضرعتلا غلي نأ ىبعام ةمظعلا نم غلب ولو
 .ديري امي كلذ مسك ىلع هلواقيو ةبجلا :رماض هينأي
 فاعضا بلطو موسلا ىف طاطتشالا نناضلا ةداع نم فاكو

 نماضلا بلط امب لزنملا بر ضرب مل ناف . ةسيقلا

 ء خسولا كرث ةاساقم ىلع ردقي الف .:فرصناو هكرث الإو

 نأ ىلإ هسأب دتفيو هئكحت مظعيف . ايناث هلاؤس ىلإ رطضيو

 عفرو هئاق مسك 1م نكمتب ىتسح راتخب اب هيضرب
 راذقألا نم كلام

 تناكؤ . ىحاونلا نم نيرشايلا لاطبإ كلذ .رمو



 تتح ؟هراب

 دلب نم ام ىرحبلاو ليقلا نيهجولا نم ابك رصم دالب
 . كلذ وحنو تاشو بابك نم ةدع هبفو الإ ريكح و ريغص
 ةرشابم نم ميعنم مدقتو . نيرشابلا ناطاسلا لطبأت
 هللا حارأف . طقف ناطلسلا لام ايف دلب رم الإ ىحاوتلا
 ردقشيال الب رم تاهجلا هذه لاطباب قلخلا هناحبس

 ها . هفصو نكمب الو هردق

 : ه١ ص ىف لاقو

 ىف صانلا كلملا همسر ام لمع رصمب ىمآلا لاز امو
 كلملب ترووالق ىتب ةلود تلاذ نأ ىلإ كورلا ذه
 نينامثو عبرأ ةنس ناضمز ريش ىف قوقرب رهاللا
 هنم ءايشأ نأ الإ كلذ ىلع مالا قبأف . ةئامعبسو

 نحملاو ثداوحلا تناك نأ ىلإ اليلق اليلق ىثالت تنخأ

 تاريغتلا عاونأ رم ثدح ثيح ةئامامو تس ةنس ىف

 نم لمج كب رميسو . دحأ لابي رطخي ملام للظلا عونتو
 هللا ءاش نإ رصم ملقإ بارخ بابسأ ركذ دنع كلذ

 ها . ىلاعت

 (١هه ص ١ ج روهزلا عئادب ) هباتك ق سأيإ نبا ىلاقو
 هنا (موسم) هابإاو ةلنس ثداوح ىلع مالكلا دنع
 نب دمع رصانلا كلملا ناطلسلا كار ةسلا هذه ىف
 ىرصانلا كورلا وهو ةيرصملا دالبلا نزؤوالق



 دم 588# اسس

 طقف نكحي ملو هباب ىف اكع نراك كورلا ذهو

 لب قرعلا ديلا ىف هتقبس ىّتلا تاحاسملا نم ءافيتسا رثكأ

 .ةيلاخلا ةحاسملا لاصم نم ةحلصم ىأ هب رختفت انقتم المع ناك

 جارخ ركذ لافغإ وه ريغص غارف هيف كرن هنأ ريغ

 نكي مل صقتلا اذبف كلذ عمو . اهحاسمو ىحاونلا ضعب

 ىحاولا مظعم جارخ نأ ذإ اريح ظملا .سمل

 ىف كلذ حضتي هي اركذ دق ابهتاسو

 : ىآألا _نراببلا

 كار 000 ابتحاسو ابجارخ ركذ يتلا ىحاونلا

 صال لل ابجارخ ركذي ملو اهتحاسم تركذ 300

 لكي ابتحاسم ركذت ملو ابجارخ ركذ ١» و

 د ابحاسم الو ابجارخ ركاذي ل 0 0

 فضلا ةلبجلا

 انفخأب غارفلا اذه دسن نأ انعطتسا دقو

 ةيربدم لك ىف اهحاس تركذ ىلا ىحاونلل ةحاسملا طسوتم

 ىلا يحاونلا ددع ىف طسوتملا اذه انيرضو « ةدح ىلع

 ابتحاس ركحذت مل

 ىحاونلا ةيبلغأ نوكحت ىلوآلا ىحاونلا نأ امبو

 بير الف س ةيحان 7. ليباقم ةيحان م.وو دع ابك



 ا

 ةيلمعلا هذه ةطساوب ابيلع انلصح ىبلا ةجنقنلا نأ اندنع

 ارك ةفقيقحلا .رع دعنتال

 ركذ ذإ همأ انيلع لبم دقن يارشللا امأو

 .ادنعام ايلك روكلا .رع جارخلا ةمج لناعيجلا نبا

 ىنلا ةقيرطلا ابجارخ جارختسا ىف انعبتاف . ةيطوافنملا

 هل نكحي مل ةيطولفخلا ةروك ىف عقو ىنذلا وهسلا اذهو

 عبرأ ةحاس ركذ ناعبجلا نبا نآل ريبك ريثأت

 ةروكلا هذه ابنم نوكحت: يتلآ سلا ىحاونلا رم حاوت

 :روك ذملا كورلا ناب كيلإو .اهجارخو

 ىف ةروكح لكب ىحاوتلا دع

 ىرحبلا هجولا

 فذ ا 0 رصم ىحاوضأ

 هللا ا ةيويلقلا
 مي ا حل ةيقرشلا

 و44200 اش ةيحاترملاو ةيلبقدلا

 اك 0 عاما افلم طايمد



 | اهحاوت دع ش٠ ةيريدملا وأ ةروكلا

 فل هليقام ٠.

 1 000000 ةيرغلاا

 5 000 ةففوثملا

 4 ... .رصن ىنب ةريزجو رايبأ

 ايروكا ههه عام م مة مم هاساف ةريحبلا

 ام نيتمارملاو ةوف

 2 ةيوارتسنلا |

 نك ةردنككمالا

 ب /عومجملا

 َّق ةروك لكب ىحاوتلا ددع

 ىلقلا هجولا

 ايهحاوت ددع | ةيريدملا وأ ةروكلا



 هم اة م ملام مو

 رواه ياه ع مام ماما.
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 قى ةيريدم وأ ةروك لك جارخ

 هاريمكه |  اهسرءالو | رصم يحاوض

 ؟ ها /و١ ٠ْ ار ْ 0 ةييويلقلا
 م/م 05320000 ٠ْ 0 ةيقرشلا |
 ممر وج ٍ هور الا ةيحاترملاو ةيلهقدلا |

 ريا حريم 000 ِْ
 | موعرممب ِْ هال ةرتالقب ٠.
 0 ا ا ١ رعب

 رام“ ٠. اكار/لخك
 وردم ا ههارمكك ني



 هاو
 ىف ةيريدم وأ ةروك لك جارخ

 اللا رم ٠ْ ار ارا .ش 0 ةيواسنيلا

 4 هال ٠. 252 ..... نينومثالا

 ١4 راو !] عييت رك هيا ا طوتبلا

 ١ ؛ةريعوم | ؟ رك انو ٠. 0 ةيييخالا

 4 را

 ١ ؟هرلك؟ | 0 |عومخلا 014

 ىلبتلاو ىرحبلا نيعبلا دوكلا 0 ةج

 ,2ٍٍِظ9ًٍ ١ هروح هل ْ

0 00720 

 | رمح رهيب | هرج مرر



 د 55ه

 ىف ةروك لكب ةندفألا ددع

 ىرصحبلا هجوا ١
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 بدملا وأ ةروكلا .

 رصن ىت ةريزجورايبأ
 2000 ةريحبلا

 .... نيتمحارملاو ةوف

 ور ار

 ؟ ار هذيل

 مرسلا

 هان ةيالع

 ةر اذ

 ١ رك هد :

 ل0006

 نكي كلا

 ار يابا

 ابرسب» ١

 ىف 4هذغ

 سس م

 م.م م. حاسم ادق ميم هورج تحاسم نادفإ

 ؟ةرر ب

 ١ ةذر/ ةالا؟

 باهر وم

 ا

 ار هي

 ابدت اا

 فحل كن

 1 ١ ارك مع

 قت

 21مم

 ري

 ورك

 درع راما



 ل م .7.٠ هتحاسم نادفأ فاش هحاس نانفأ
 ةيريدمل وأ ةروكلا ّ

 نسر 7 تمرس 58 0 7
 رار ْ اىهركساح ْ] 00 ةيحيفطالا |

 ماكرو | كههركعم» ل ةيمويفلا
 هةر 0 .+ مما را ٠ْ 2000 ةواسنبلا

 ب رك بانو 0ْ ريك اقم !ذ 1 نيتومثالا

 معرس ١ معرابدل !+ ا ةيطولفتملا

 اههرالوك | دسعرثقا# ةيطويسالا
 اب ركاب ا ارك !] 0 ةيميمخالا |

 4 1 م4 هر هيو ٠ 200006 ةصوقلا

 78 هاير ةيح 25 عرج

 ليقلاو ىرحبلا نيبجولاب ةدقألا ةمجج

 ْش "ربحا ىش رنا ىرحلا هجولا |
 رام ال .ش اريد رحم ا....لبقا 1

 هر بعمر بيب ا همر ةعا
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 ىف ةروك لكب نادفلا جارخ

 نادق : ع .م هوبو هتحاسم نادف 1

 15 .... رصم ىحأآوضا

 نهرا ١1 سو ا ةيويلقلا

 نفك 11 ا وعم ةققرشلا|

 عن ممل

 نفح أ لم ك جارخ وتم 1 5 نادنلاارخطس وتمأ
1 



 لىة؟ 

 قى ةروك لكب :نرادفلا جارخ

 م5 أ نيو تادفلا جارخ طسوتما

 نرادفلا جارخل ماعلا طسوتلا 00



 بي

 نييناهعلا رصع

 ( موودم) هزعح#س ىلا ( ماهحال) هورس ةنس نم

 امهدحأ نيغلبم ىوس رصعلا اذه رع انيدل دجوبال
 هرخآب قاشلاو مهمكح لئاوأب صاخ

 رومدنلا عئادب ) هباتك ىف سايا _ربا هركذ لوآلاف

 : لاق ثيح ( ؟يح ص جا

 جارخ لصحتم نراك هنأ هب قثأ نم يتتلب دقو
 راتيد فلأ فلأ اهوكلم امل نامْع نبا ةلود ىف رصم

 ةثاهس لخلا نمو (م.جالهءرث..0) راشد فلأ ةئامالثو

 فلأ ةئلامئالثو مق بدرإ فلأ ةئامالث ابهنم بدرإ فلأ

 ها . كلذ ريغو لوفو ريعش بدرإ

 (مام0م ) هوس. ةنس فوت فلؤملا ذه فنزأ امو

 نوكيف ( موهوب ) هورس ةنس نأاك قاممعلا مققلاو

 اذه نم ىلوآلا تاونسلا عيسلا نع وم هركذ ىذلا جارخلا

 بدرا هءءر/ء.. لآ نم بدرالا رمت انردق اذاف . رصعلا

 ءم .ج "رى... ةيبكلا هذه نمث ناك شرق سد ب اهركذ ينلا

 مج جارخلا ةلمج نوكت لوألا غلبملا ىلا اذه ةفاضابو



500 

 جارخلا اذه ايلع ضرف ىلا ةحاسملا سايا نبا ركذي ملو

 مق ةيسرفلا للملا ءاملع هركذ دقن فاق امأو

 هف امههع تيركنال هلاقام كيلاو ( رصم فصو ) باتك

 : باتكلا اذه نم ؟”»+ ص جارخلا ضرف ةقيرط رع هتركذم

 ..ناطاسلا دبع ىف ةيريمالا لاومالا بيترت مث دق

 دبع ىف ناك كلذ نأ باوصلا ىلا برقألا نأ ىلع ميلس

 روظيو .فلس ابق هتيدبأ ام لعي اك هفلخ لم

 برأ اودارأ ريرمم كارثالا مق نرأ دهب هنأ

 ء ةناتسألاب نيطالسلا مسرب ىضاراألا ىلع اجارخ او ضرفي

 داشرتسالا ىلا لاخلا تعدو « تقرحأ تالجسلا نأ اودجوف

 مانبي المقف جارخلا ررقتو « ةيشيواحلا لقاجوالا تاموحم

 نودب ةيرق لك لع هميزوت مثو « تامولعملا هذه ىلع

 ايف نومنتللا مسنقا كلذ دعبو . ةةدفألا ددع ىلا تافتلا

 ىذلا مبسقتلا اذمهو . مبقطانم عاستا بسحب ةدبعلا هذه مهني

  نآلا ىلا هب الومعم لاز ام ىذلا وه متفلا دبع لوأ ىف مت

 ايديم نيسخلا نأ ىتح ءاقلطم ةلداع ريغ ةقيرطب مت دقو
 وأ ةرات نايدبم ةيريمآلا لاومآلا نماييلع ناك رحلا لاملا نم

 هنالس ناطلسلا ضرفو . ىرخأ تارات ايديم نيرشع ىلا رثكا

 ديوزتل ليصاحلا نم انيع دخت ةيريمأ الاومأ ىلبقلا هجولا ىلع
 ها . ايدح ابميظنت ديعأ ناك ىلا لقاجوالا ركحاسع ةقرف



 : ٠ ةحفصلا ىف لاقو

 نييسئر نيمسق ىلا ىلبقلا هجولا ىف ةيرضلا تمسق

 ىذلا جارخلاو دقت ةةصحلا موسرلا وأ لاملا امه

 نع ذخؤي لوآلاف . نومزتلملا هلصح امالكو ءانيع ىجب

 ةلاحلا تناك كلذ ىلعو . هريغو ممقلاو ريعشلا نع قاثلاو ةرذلا

 نيموتلا نيذه ضرأ حسم ايوتس ىىدتت

 لك ىف امل نيعملا ريدفقتلا بسح باسملا لمع نم نكمتلل

 . متاللل عرازم لك همقدي ىرزأ بحيام ةقرصعمو ةيرق

 ها . ىرقلا فالتخاب فلتخي ناك ريدقتلا ذهو

 : مم4 ةحفصلا ىف لاق مم

 لاملا نييسيئر نيمسق ىلا ىريمألا لاملا مسقيو

 . نع ذدخوت لوألا تادارباف . ىقيصلا لاملاو ىوتشا

 ابسيق ديزثو ءممقلاو ريعشلو لوفلا ليصاع

 لسصحب امو . لبق ىنجتو , ىفيصلا لاملا ةميق ىلع

 ىه ىلا ةيلخادلا توؤشلا ىلع قافتالا صصخب اهنم
 ىفيصلا لاملا لخد امأ . ةموكحلا ةيانع بلطتيام لوأ امتد

 ص صخ#و « زرألا عرارم نع دمب ايف ذخؤي نراكف
 ها . ةجراخلا تافورصلل هتمبق

 باتكب ةيرصملا ةلام لا نع هتركذم ىف فيتسا لاقو
 : ( ”.5 صا ١ ج رصم افصو )
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 دب الإ رصم جارخ ريوقت ىلا كرتلا لصوتي مل
 كيلاملا نأ امبو . بيقتتلاو ثحبلا 1#رم ريثكو مظع دبج

 ملس نراطاسلا لواح دقق ةموكحلا تاظوفحم اوقرحأ اوناك

 .ةعدقلا ةموكملا لامع تاموامم ابنع ضاتعي تنرأ

 هلاعلا ءالؤه رم جارخلا هردي ام فرعي .فنرأ عاطتساف

 طوبرم وه امم اناي لوم لك ىلع نوعزوي اوناك ريذلا

  مهيديأ تحت تناك ينلا تالجسلا اوبلسي نأ مهمازلاب هيلع

 ءابيجتري فراك يتلا ةدئافلا ةقيرطلا هذه هدفت مل كلذ عمو

 ىىرقلاو سردملاو تايريدملا ىف .رطقلل ماع كور لمعب مأف

 فارتعالا بحي ىركلو نرادقلاب اهتم ةرئاد لك تحسمو

 هجولا ىلع ممت مل ةحاسملا هذه لامعأ نأب

 .اييرقت تايريدملا لكي دجوي نراك دقق . بوللملا

 ةموكحلا ةلوبجم اهتاحطسم تلاز ام ىرقو تاكلتع

 هأ . برآلا ىلا

 , مس ةحفصلا ىف لاقو

 ناضيف ىلا رصب ةعارزلا دوجو ف لضفلا عجري

 هلامرلا اهتفلتاألو ةبصخ ابهتبرت تناك امل هالول ىذلا ليتلا

 ديلا اذه ىف ناشيفلا ةجردو . ءادرج ءارصح اهتريصو

 لامعأللا ديحولا سايقملا ىه ادبأ ماقلا هيقسيال ىتلا
 ىه جارخلا ليصحت ف ةعبتملا ةدعاقلاو . ةيعارزلا ليصاحملاو

 . ىضارآلا هاملا ترمغ اذإ الا هعفدب نومرليال نيحالفلا ىرأ
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 تابثال مهل جيلخلا متفب ىفتكت تناك ةموكلا نكحلو
 نأ ةقيرطلا ذه رع أش . جارخلاب ممازلاو كلذ

 نينسلا ىف ىثح ادبا ةيرضلا .رم ىفعتال ىضارألا تناك

 اقلطم ممسيال ىلاسعلا بابا ناكو . رناضيفلا ةئردرلا

 نكي مل كلذكو « ةبريمألا لاومالا ىف شيفخت ىأ ثودحي

 ناضيفلا نوكي امدتعو . ةيفوشكلا لام ىف الهاست هنم رثكأ ةالولا

 وأ الئض كلتا اعبت لوصحملا :روكيو ادئاز وأ اصقان

 مث ٠ ليصحتلا لجؤيو ةبلاطملا .رع مزتملا فكي « اكيدر
 ليصحت عم هتيابج ىلا ىلاتلا مابملا ىف ةداع طشتي

 مزاي ماظن كانه نكي ىل هنأ ابو . ةيضاملا ةنسلا ىف رخأتملا

 نوكي امدنع بئارضلا ىف ضيفخت ءارجاب نيمزاللا وأ تاوكنلا

 حالفلا رسعو ةبرشبلا ةفطاعلا تناك ءائيس لو صحا

 ىفلا غلاملا ناردقتي نراذللا امه نرايحالا بلغأ ىف

 هأ . هلهاك نع اهتوعضي

 هيلع وه ام ىلع رمتسا هنا جارخلا ددصب فيتسا لاقو

 ثدحب ملف نرايلسو ملس نيناطلسلا مح تقو نمم
 دمجو دمحأ نيطالسلا كح دهع ىق' ةفيفط ةدايز ىوس هِق
 2 (م ١٠ج اةر/ء.. ) ايديم الرو ءرمعس اهرادقم غلي «.٠ ىقطصمو

 اكترف ترو ةحراو؟ ىلإ جارخلا اذه ةميق تلصو كلذبو .ابيرقت

 غلبلا اذه ةنراقعو . ادقنو انيع ( م .ج ؟رءهءريومو )

 دجن م.ج هج... ضو سأبا نبا اهركصذ يلا ةميقلاب
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 ةقد ديؤي ام اذهو م .٠ ج هكرثوما اهردق ةدايز فيئسأ غلبم ٌّق

 مج اهرث علل لا نيب قرفلاو . فّدسا اهاور ىلا تامولعملا

 بوسملا نمت ريدقت نم ثدح هنأ حجرب م .ج «؟رومز لاو

 ةددحأاو لاح ىلع ةنباث هتمبقت نكحت مل ىذلا ىديملا رعس وأ

 جارحلا عيزوت ةقيرط ترإ ايضيأ فيتسا لاقو

 داسف اما ببسلاو ةلداع ريغ تايريدملا بلغأ ىف تناك

 ىلع مالصإ وأ فلت ءرط وأ ميزوتلا ةيامعع

 ةيحان نايطأ ىرث انهي كنال . ابق ضرآلا

 نايطأ ىرت .ء ريسي ملم ابيلع اضورفم ةبصخ

 .ريبيكح غلبم اهيلع اضورفم ابصخو ةعس ابنم لقأ ىرخأ
 اتتووق ثالث نم ثدح عيزوتلا اذنه نأ اتيلع ىتم نكلو

 نكي مل عيزوتلا ىف داسفلا اذه روبظ ىنرأ انل نيبتو انبي لطي

 ىعييط أ ىوس

 اندل سيلف ميلس نراطلسلا اهارجأ ىبلا ةحاسملا امأ

 .امل ةجيت ىأ لع هنم فق دنتسم ىأ ظمللا ءوسل

 تاعع ىرخأ ةحاس ىلا كلنئكط خيراتلا رشي لو

 ةلسجلا ا تاق لك عمو . ةرافلا هذه ءانثأ

 .فنزأ اريثك مجرما نمو ء رصم ضرأ اوحسم ةيسئرفلا
 ىلا ةحاسملا سفن ىف اهودجو ىلا ةعوررملا ةحاسملا

 لئالق نينسب كلذ لبق عرزت تناك



 بم عه

 ةعورزملا ضرالا ةحاسم _:رويواسنرفلا دجو دقلو

 اعبرم ارتم هوبه ابنم لك حطسم انتاذف مرتب ابر

 رتم ؛؟..ابنم لك ةحاس انادف ة؛ر/مؤوريمبو ىأ

 جارخ عم انلصح دق نروكن كلذ ىلع اشو . عيرم .

 اًشرق مس هردق طسوتم ىلع مج ار/ءوءر/ة وإ هردق

 نادفلل اشرق مسو اعيرم ارثم هوجو هتحاسم ىذلا نادملا

 عبر رتم :؟.. هتحاسم ىذلا

 نييسنرفلا رصع

 (ماحنا) هزرلك ىلإ ( موالومز هدورس ةنس نم

 . ناك امدتع رصم ىلإ ةيسنرفلا ةلحخلا تلصو

 ةهارزلا نيتجولا نر. كرد طحأ ىف رطقلا

 ..تاتطترم نيتلأسملا نيتاه ءانزأ ىفخم الو . ةيلاملاو

 دلي 00 م اكو طار بلا ارح

 ةعارزلا هتشعم ساسأ رصق

 نم اييثك اولتق ةيسنرفلا ةلملا ءاملع نرأ عمو

 تاعورشملا هذه تذختاو ء اصيحمتو امم ةمفانلا تاعورشملا :



 ءد «الك ْ

 تمت ىلا ةميظعلا لامعالا عيممل اساسا ةلسخلا رفس دعب
 عوزشم ىأ ذيفتت اهسفن ةلجملا ىلع رذعت دقق ء رصمب
 تاراثلا دصب ابلاغشنالو رص ايهتاقأ ىلا ةدملا رصقل ابنم

 .ىطخضال ناسنالا نأ ىنح جراخلا نم اييقالت تناك ينل

 ىلا ةلاحلاب رصم .تكرت ةلملا تإ لاق اذإ باوصلا ةجحم

 ركني نرأ عيطتس ال ملعلاف اذه عمو . ابيلع ابتدجو

 لابعاألا .رم ءاضيبلا مهيأ هترطس ام ءالعلا كئلوأ لع

 , فلخلا اثاريم اهوكحرت ىتلا ةرهابلا جتاتتلا تاذ ةد ملا

 «ررصم فصو » باتك نيودتب فراوعلا رم هودسأ امو

 صو مايالا رك اييحمب ال ىتلا رثآملا _.رم كلذ ريغو

 ةجردل هدعبو مثرظن ةقد كلذ ىلا فضأ . ماوعالا

 ةقيقحلا ىلع تاتفي نأ نودب ررقي نزأ ءرملا ابعم عيطتسي
 بيلا بجح ءارو رم مركف باش اوفشتسا مبنأ

 ةمداقلا لايجأالا تاجاح

 ىالألا ريمأ كبلا اذه ةحاسم فصو دقو

 ةحاسم رع هعضو ىذلا هناي ىف (زةعمات») ناتوكاج

 : لاقق ( هالإ ص + جح رصم فصو ) باتك ىف ىرصملا رطقلا

 ةرهاقلا ىلا كيف ةريزج ى.رم رصم بنإ

 .نرمم هنجتي اقيض اليوط ايداو الإ ربتعت

 ردم. + مو 4 50 ضرعلا ىطخ نيب لامشلا ىلا بونجلا



 نم هلوط غلييو . ليتلا ىرحي ىداولا اذه طسو ىفو

 ىف بصي نرأ ىلا رصم ضرأ ابنم لخدي ىلا ةطقنلا
 ةتسو نيام ىأ رثم ايرم .ريرشعو ةئالثو ةثام رحبلا

 خسرفلا عابرأ ةثالثو اخسرف نيعبسو

 اذه دحت ىثلا لابجلا هات ةرهاقلا ليبق ريغتيو

 هجتت ليتل مالا ءطاشلا ىلع ىلا لابجلاف . ىداولا

 ىلع يلا انيي . سيوسلا برق ىلا دتمتو قرشلا وحن
 عافترالا ىف ىلوالا نم اريثك لقأ ىهو رسيثالا .طاشلا

 دنعاني اضافختا ضفختتو ىرغلا لامثلا وحت ليمت
 ْ 0 ىلا نم اهوند

 ةرهأقلا لاث رم رام وايك ١ ةفاسم ىلعو

 ةروصحلا ىضارآلا عّم نانوكحي نيعرف ىلا ليلا عرفتي

 ءامنقلا دنع فرح راك اقلثم رحبلا ف ايييبصم نيب

 نم ةعرفتم ىرخأ عرت اضيأ دجويو .( اقلدلا ) مساب
 نم اتلدلا رصحتت هيف رخآ انلثم نوكحت هيعرف نمو ليتلا
 عافترالا ىف لولا نع اليلق فلتخن وهو نيتبجلا
 امدحت ةدعاقلا هذهو .اريثك ربكأ هتدعاق نأ الإ

 ليلا ءام اببيلا لصيإ نأ رك يتلا ىوسصقلا فارطأالا

 برعلا جيري .برق ىفرفلا طويرم ةريص فرط. نر ىأ

 ةئيطلا عرفب فنرآلا فورعملا ىزولنديلا عرفلا بصم ىلا



 دس ا[

 طسخ ني نانطقتلا ناتاه عقتو . زولي برق

 طخ ىلع مبني ىلا ةفاسملاو "مس. زو م. و "مب ع ّس. لوطلا

 لِ د ىأ رام ويك موو اهرادقمو مقتسم

 .نم ©/مرو اهلصفي ىذلا. رحبلا ءىطاش .لوط.غابيو . خسارفلا

 خسارفلا نم م وأ تارثم ويكلا

 عاستا ىه ةفاملا هذه نأ نظي نأ أطخلا نمو

 هبرغلا ىلا قرشلا نم دتع .ءطاشلا ذهف . رصم .طاش

 لحاطت طرخ ىف رصمو . ارثك كلذ نا ركأ

 ( هسحتلا#) ليقثا طرخ ىف صخأالابو نرادلبلا موقت ءاناع

 طسوتمو "مسج ؟.و بج سن. لولللا طخ نيب ةعقاو

 *ب4 1 56 ضرعلا ىىنجرد نيب ابعقومو خسارف ١١١ ايضرع

 ريدقت نكحمو اسرق 15. املوط لمح ةسإ مب“او

 ةثالث ءاهز ىأ عبيرم خسرف فلأ :ريرشب ايهحطسم

 زييقلا مري هنأ ريغ . ىلاحلا اسرق حطبس عايرأ

 ةعارزلل ةلباقلا ىضارألا نيب ةعساشلا ةحاسملا هذه ىف

 لمص نزأ نكميال ىلا كلتو ليتلا ءامي ابد نركب ىنلا

 ةلحلق ةيلمر تاوارصح ._.رع ةرابع ىهو هناضيف ايلا

 . ةسيقع رهدلا دبأ لظت ىسرأ ةعيبطلا ايلع تضق

 حطسلا وه ديدجلا سايقملا وأ راتكملاب هانيسح ىذلاف

 ردقيو . ليلا ءام رم بصخلا دمتسي نأ رك ىلا

 !ءزج رثع ىنثأ نم ءزحي ربدقت ريكأ ىلع هحطس
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 : ىتآلاك مطسلا اذم انمسق دقلو . رصم ىضارأ عومع نم

 برعلاو ىرقلاو نئادملا ابلغشت ىنلا ىضارألا و

 اهريغو ءاضقفلا ىضارآلاو نئادللاو نكاسملاو

 هجو لع عررأل ةلباقلاو ةعورزملا ىضارألا 5-7

 ةييرقت ةقيرطب الا اهديدحن نكمي مل هذهو . مومعلا

 ناضيفلا ةوق فالقخاب فلتخن اهحاسم لرآل

 ىنتلاو ةكئعوررم ا ريغ ىضارألا ةحاسم يبس

 ابهعرزو ابحالصا نكحمب

 بحي يتلا ليتلا رئازج ضارأ ةحاسص وا

 . ةعارزلل باق وأ ةعورززم اضرأ موسبجلا هجو ىلع اهرابتعا

 ليتلا تاناضيف بسح اضيأ ريفتت ررجلا هذه ةحاسمو

 " ككسلاو روسجلاو ايققافضو عرللا ةحاسم  ه

 اهب ةقالع هل ام لكو

 ةمدقلا راثآلاو ندلالا اياقبو بئارخلا ةحاسم - د

 هتاضف دنع رهلا ةحاسم ل ب

 كدر: تاهل كل لاو فا يلا عاما
 اضيأ ناضيفلا دنع

 لمرلا لالتو ءضاوشلاو لامرلا ةحاسم -

 زكي ىتلاو ءارحصملا نزرع ةمطقتملا تابجلإ ىف ةمقاولا
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 ليتلا ءاممب اهرمغ

 ةمبرم تارثميسد ىلإ ةطيرخلا ءازجأ ميسقتو

 ارثكح لبس دق « راتكه فالآ ةرثع ابنم لك ىواس

 ىلع مسير دقق . تاعاسملا هله جارختسا ةيلم

 نم علاض لك مق مث ءدحاو عبرم رثميسيد ةفافش ةد

 طقن عسيج نم تدمو ةيواستم اءزج نيسمح ىلإ هعالضأ

 كلذ نم أقف « عالضأالل ةيزاوم طويطخ مسقتلا

 .تاراتكه ؛ لدامي اهنم لك ءزج ؟ه.. ىلإ رتميسيدلا ماسقنا

 ءازجأ عيج ىلع ىلاوتلاب عبرملا ذه لقت كلذ دمعبو

 نم ءزج لكب دجويام ىصحأ مث  هبوتحت امو ةطيرخلا
 4« ىف اهددع برضو « تاراتكه ةمبرالا تاذ تاعبرملا

 تاراتكحملاب مطمملا جت

 . نوكت تامطسملا جارختسا 3 ني رطلا هندي

 هتاذ موسرلا نوكت امد نع طبضلا ىف ةباغ ةحصلا ةئنيرق

 رصم ةطيرصخ ىف تلمعتسا دقو . ةرييكك سافقم

 وأ عبرم عبر ىه ةيبيرقت ةجيتن ىلإ الإ لصت ملف
 ةيافكلا قوف وه ام ةقدلا رم اذه ىفو . دحلاو راتكه

 انعوضوم ىف

 تايلمعلا هذه حرم ةيسيئرلا جتاتتلا ليوحت مثو

 ىواسي ايهم خسرفلا خسارفو تارامايرم ىلإ ةياسحلا
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 شر 1م ىواس ابنم دحلاولا تانايراو عءةجرد ؟

 نيددف ىلإ م ءامدق +. ىواس شرللاو

 ناتكم > ناو نا . ىواعإ عبرملا رثم ايرملاو

 5 اوه ر سمك : » خسرفلاو

 2 ءارآ5الالا 3 29 تنايرالاو

 0 .ر هوالوب 2 2  نادفلاو

 دجوتو . رصمي يعارزا سايقملا وه نزنادفلاو

 هع ملكت ىذلا نادفلاو . ةحلاسملا ىف ةنيابتم ةندفقأ

 رئاس ىف اعويش رثكالاو لسصالا نادفلا وه نأآلا
 .رع ةرابع وهو قزرلا . نادفب فرعيو . رصم ءاحنأ

 لمعتسي ىلوط سايقم ةبصقلاو . ةبصق ؟٠. هعلض لوط عبرم

 ءافلخلا دبع ىف ةبصقلا تدجو دقو . ىضارألا ساق ىف

 حسم تريتخأ ىثلا ةمجللا ابهئرقا دقو . ةزيجلا

 0 ةيدلبلا عرذألا .رم ب املوط ناكف ابهتساقو ىضارألا

 اذه ىلفعف .رثملا نم .روربو ىواس ىدلللا عارذلاو

 اذه برضيو . ةمبرملا راتمألا نم ؟؛رهمبو ةسيرملاو

 ةمبرملا تايصقلا نم درادفلا هيواسيام :.. ىف رادقملا

 هأ . نادفلا ةحاسم وهو اعيرم ارتم هوحو جتانلا نروكحي
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 : هالك ص 32 لاقو

 لع ةطيرخلا ىلع ةدحاو ةرظن ناننالا قلأ اذإ

 نامزآلا ف ادج ةميظع تناك اهنأ دبال ةحاسملا هذه نأ

 تسيلو . ىريك ةحاسم لينلا تاناضيف ابق بصخت تناك ىنلا
 لصيال ىتلا ىضارألا ىلع تراغأ ىلا هدحو ىه ءارحصلا

 رخآ بناج ليع رحبلا ءام ىفط لي ىرآلا ليلا ءام ايلا

 ابهتعسر ىلا دودحلا دنع هفقوت تناك يلا دودسلا حستكاو

 ىلإ ةجتتملا ضارالا رم ءارجأ تلوحتق .نراسنالا دي هل
 تاعقتتسمو تاريخ

 ضرأ صاقتتا ىلا ًاضيأ تدأ ىثلا باسألا نمو

 تاماقلاو عرتلا ربطت حرم جرختست ىتلا ةيرتآلا ةعارزلا

 فجي نراك عرتلا نم ريثكحف . ىرقلاو نئادم لا ضاقتناو
 ىذلا يمطلا قليو ايوتس ربطت تناكف ةلماك ةنس اهؤام

 مايالاو نينسلا رم ىلع وكف اهقاح ىلع اسهنم جرختسي

 تاقفت فرص كلذ ءارج نم جتتيو ةلئاه تاعفتمو اماركأ

 ىرخأ عرت رفحو اهكرت نأ دجو دقل ىثح . اهريبطتل ةلئاط
 اذإ نكلو . ةدئاف رثكأ ةعارزلل ةحلاص ضرأ ىف اهنا

 ابرآلا ةعبتملا نم مسحأ ىرلل ىرخأ قرط تامعتسا
 تشالت لامعألا ىف ناقتإ عم ةديدش ةبقارم ايلع عضوو

 ناكمب ةلوهسلا 1:رم حبصأو ةئيسلا تافرصتلا هذه عيمج

 امارقو امدالب لالطأ دبشت ىبلا ضارألا عوزت تأ
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 .رمرلا .ره قضم امف تناك ابنأ ةقداص ةدابش

 هأ . ةعورزم

 لصيصافت اضأ هناس 2 . ناتوكاب وأو

 ةصخلم اهد#جتو اهعاونأ فالتخا ىلع رطقلا تاحطسمل

 هوه هلاسم ىذلا رنادفلاب ةردقمو لودمللا اذس

 : حبرص رثم ؛7؟.. هتحاسم ىذلا نادفلابو اعبرم ارثم

 اوكري 5 ْش ل ّ ٠
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 | د4 !1 3200 0 طايمد

 !1 ارك ابحر ْ ابحر هك ٠! 0 ةيبرغلا |

 00 0220 ةيفونملا

 هةكركلا ٍ ةءمر/ لال 2000 ديشر

 ْ هر هجر ١ مك ١ مراب» ١ رل  عومجملا



 اللا  هتحاسم نآدف | تلف هتحاسم نادق |

 ١ رك ةبا» 1 ١ هور

 مرا ْ 3274

 ْ 1 ؟ركابده

 مومرك لذ

 فدي مكدض

 ماس ابا

 هءاركإ هج

 ما ةهرك ة هاب

 44 ريع ٠. ما ورك هم

 ميا اعبر ةيومعب ٠ْ ؟براعمم

 ش٠ هرب هر مي. !+

 .+ "رك ال را ْش

 0*5 ٍإ هرم



 د خو

 رطقلا ةحاسم نيبب ىنآلا لودجلاو

 : هضرأ ةصيبط بسح

 70ر١ .نكاسمو ىرقو ندم

 .1 ارك ء تاع رح “ية | ةعارولا ةلاق دغ ضارأ |
 هارلي 201 2006 لينلا رئازج

 0 ريتا ش٠ 300 ....لالطأو بئارخأ كاد هيرب استولا
 1 ب 4 رابمإب ِْ 25260 ْ 5ك هنا عت

 05320030 .1 كدت ْ+ تاعقتسو كريو تاريح
 مييرسم  مورروس لن للل لامد

 ما مالا

 عر ْ ن 0/١ | عومجملا



 مم

 :ةيريدملكىف ةعارزلل ةلباقلاو ةعورزملا ىضارالا ةحاسم نييلودجلا اذهو

 ىرحبلا هسجولا

 | ةندفنالاب ةعارولل ةلباقلاو ةعوررملا اهيضارأ ةحاسم |

 ممل . هتحاسم نآدف 7 0 م ه1 هتحاس نادق |

5-06 

 ةكار/ 56 |

 ماب معقب ْ

 ١ مك

 هال 50

 | موعردلعلا

 ؟.مرماكا  ذةلبرحأا

 ممر ب ٠. لوما

 تسرب ١ زا كله للعلم ةيزبجلا ١

 رع سلا 0 ديفا

 اهمها | 11 راصد | ضيق /



 ٍِ ١ ةيقالاب ةعارزلل ةباقلإو ةعور ءورومل اهيضارأ آةاس

 ع 3 ٠ هتحاسم نآدف 1 ن6 م ةحاسالفا

 02 ٠. 806 5 ش٠

 ١ ر/وخم ١ 201 مويفلا
 مهكركك# | الهر هوس 5500

 اةمر/ع هو .ش 000 ةينملا

1١1/١ 

 مبهر وال |

 اعراب مرا عت ٍ باقي ركاب م ٍ 0 ا طويسا

 فيلل م اجرج

 بعل هك أ اة ريا ا 2521 ...انقإ

 00 ىرحبلا نيبجولاب

 00 . هتحاسم نأدف | ا | ميمو تاسواف ا

 ٍ 5 0 ٠ْ ا ْ

 يعم | ار ١ عا لجفلا 5

 0 ٍ مرام ولا | م



 -مم؟ 

 ةدم ىف تاداربالا صاخلا رجلا ىف فيتسا لاقو
 0 :ةصخلمام م نروح ةنس نزع نييسقرفلا لالخا

 اكترف ؟/هوسربسوو غلبع ديقت ةنسلا هذه ق جارخلا نا

 ها . انعو دقت (م .ج مكححيححع)

 ىجام .نراي ىلع لصحت ملافسآلا عم اقاو

 اذهل نيعن نرأ الإ انعسو ىف سيلو . ةيريدم لك .#حمم
 ىلع همسقتو ريخآلا لودجلا ىف ةدراولا ةحاسملا جارخلا
 وهو اشرق ؟0/ هردق ,جراخ انيدل جقيف اهيدادف ددع

 اعيرم ارتم هوؤ9 هخاسم ىذلا نادفلا _.رع جارخلا ةمق

 ,.. هتاسم ىذلا نادفلا نع جارخلا رادقم توكيو
 أشرق ل١! وه عبرمم رثم

 هءتدجو دقت اهددعو ىحاوتلا ناي امأو

 قاس دكجضلاب راموج ويسمل فارغشجلا سربقلا ىف

 :وه اهو الهه ص



 - مو

 هلع 1 دلتجشو





 ه1

 نماشلا لصلفلا
 ةيودمعلا ةيدممحلاا ةرسالا

 ( ماوعس) مدسوس ىلا ( مومعو) هداج ةنس نم

 ىلع رت ىلا ولا رصع

 (مامدكم) هزوؤك ةلس

 بترو نيمزتللا عيمج ةيكلم ىلع دمح لولا عزن
 بتناك ىذلا لصألا هلخد ىواسي مهتم لكل آاشاعم

 ةمبرأ ىلا ةمسقم ةيرق لك تناكو ىجبانزورلا تالج ىف ائودم

 نركتاب انيسقكو : اطادم اع لك سالف نق ويرتغو

 صاقثأ ةذع نيب طيرارقلا هذه

 نادفلاب ةيكلم لك نرابطأ ةمركححلا تحسم املو

 تناك ىلا ةحاسملا فعض مومعلا هجو ىلع اهتحاسم تدجو

 هذه اع جارخلا بيترت تررقف لاملا تالص ىف

 ق نيمزأللا ا .رم قرفلا ذه تس دقو . ةدايزلا

 ىضتقم نوبساحتي اوناك منيب ىرصت تناك نجلا :تاالماعملا

 كلذ ىف نيمبتم ءميهتم لك تاد دسم هيوم ام



 ىهو . طيرارقلاب باسحلا لمع رم هوفلأ ىذلا بواسألا
 ريكحب لقأ ةندفالا رم اددع ًاماود جلت ةقيرط

 ةحاسملا ةيلمعع تيرجأ اذاو .قيقحلا ددمعلا م

 ايلسي نرأ ىلع نراأطاوت دليلا خيشو طبقلا سائيقلا
 امل طاءوج

 جارخ دروي تناك ىذلا مزتلملا نأ اذه لك نم ربظف

 جارخ فعضب ألا سفنو ةقيقحلا ىف عتمتي ناك .نادف ةئام

 نيمزتلمللا _راك ام لك ىلع ىلاولا ىلوتساف . ةصحاسملا هذه

 ةييرض بسح فصنلا داربا مهل مفدي فنأب ىجانزورلا أو

 افنرآلا عقدبام ثلث ىواسي وهو ةميدقلا جارألا

 اوفرصتي نأب نيمزتليلل قملا ظفح دقق لك عمو

 اهريجأت مهنكميف اياسولا ىضارأ ف فروبتش ايسح

 امأو . ابنع اجارخ اودؤي نأ رود اهتعارز وأ مريفل

 ميلخد ضعب هب مهضوعيل مهل ىلاولا هبتر ىذلا شاملا

  فأ هل نوحي الو شاع املاط هيحاص ىف اروصحم نزاكف

 هينبل . هثروي

 ابنم قبب ملو ةررقملا لاومألا عيمجج تيغلأ دقو

 ضراللا فالتخاب فلتخم نراك ىذلا ىريمألا لاملا ىوس
 ةحجيبتن ضرع مث رادرافدلا هحضح راك ىذلاو ؛ ةدوجو ةءادر

 هيلع ققاوبل ىلاولا لع اذه هابع



 - موعد

 . جارخلا رم ةافعم اهعيمج تناكف قارشلا ىضارآلا امأو

 .تراكو © ةدحأاو ةريتو ىلع شمتم تباث ءىث ابف سيلو

 فورظلاو تاجاحلا بسح ابليديت

 ىرقلا دنع نراك ( مامجا ) هوو ةنس قو

 ىلع هنم ضرفام ةميقو جارخلا ايلع ضرف ىلا ةدفالاو



 ىلبقلاو ىرحبلا نيبجولاب ىرقلا ةمج

 امهارق ددع

 اريكاا/ ٠ْ

 ّْ ١ ر/ا/ هل

 مر ع



 -_ هو

 جارخ ايلع ضورفملا ةندفألا دع

 هوك ١

 ١١ ركاب سبا ْ ُ

 اال لك | عومجلا

 مام وه. حام نادن أ

 مكر وع

 اال 5

 تاةروعع

 ”*ْ ةريالول

 نسال

 ١ رك هاا

 باء

 هارب ٠6

 ار اة

 انكشف



 ٍْ 0 اارتلاو ْ 07ر١ : 1700 وفل

 ا ١ ةهدركم؟ ْ ا

 ا هر ميسا

 فلكل

 هاربا |

 | ارحل محم ْ 0 1 |عوسا

 ىلبقلاو ىرحبلا نيبجولاب جارخ اهيلع ضورقفملا ةندقالا ةلمج

 ا | ىرحبلا هجولا |

 46 هه ا ىليبقلا 0

 يعامل |

 يال ري

5200 

 جارخو ةيريدم لك برع جارخلا ةلمج نيب لودجلا اذهو

 مير رثم +0.. هتحاسم ىذلاو اعيرم ارتم 44١ هتحاسم ىذلا نادفلا



 00 »م ضف ْ الر ال هت | عومجلا



 2 0 00 7 ٍْ ديك 2 ةيحيفطالا
 عة خغأإ 6454 0و ٠ْ ةهاير/ باب 20

 انا اضف ضن ٠ْ بيرل عيب ْد 0-0 مويفلا |
 مصل حك[ سو ١ ا ب ْ 0 ةينما
 8 ْ 32 0 هيعمل ىو رمأ
 اندوا 3 ْش و ْ تاير يقيم نوع ارا

 أ سلا سول ومو عه( هيو يم اناا

 ب 3 ٌْ 3202111 | عومجملا ٠ْ ١7 3

 . ا ورياح ظ+ | ىرحبلا هج
 ( الك 7و 1 فل 0 !ش هما لما 5

 ْش مال ب ولا ١ 0 1 وتلا 0 ١

 سرا ول | م6 اها ةكلك هوب



195 

 ناينام هنع دروأت دحاولا نادفلا لوصحم امأو

 8 بدارا راطتق: :

 1 ىواقت مم و لوصح + ْ قف مو 5 :رارفعز



 د ؟ .٠ هيب

 ضرآلا لالغتسا ةيفيك رع ناينام ملكت مث

 : لاقق رصم ىف

 ضراللا لع ليلا ءام نم بسري ىذلا ىمطلا نإ

 اهئاعورزم ومو ايصخ ىلع دعاسيو ءاهتاوم ىحي ايونتس
 « ةعارز نودب انقو اهنوعدب الو نوحالفلا ابحرال اذهلو . اماود

 عرزت ىلا ضرالاف . ايف تاءورزملا ميونتب نوفتكحي لب

 الوف وأ ًارييش ايلت ىلا ةنسلا ف عرزت الشم احق ةنس ىف

 لفت ىنلا ىضارالا ىف ريعنشلا عرزيو .اسدع وأ ةرذ وأ

 هقوعتال ةفاجلا ضرآلا فال . اهريغ _.رع ايهتوطر

 وعلا رع

 ضرأ نآل حمقلا دعب مسربلا توحالفلا عرزيو

 ايف متاببلا ثكم بسب ةوق بستكت ةيعاضصلا ىعارملا
 عييرلا ربشأ ةدم

 نايحاألا ضعب قو ؛ غعبتلا عط مطرقلا تلوعرزيو

 تاتابتلا هذه ومنتو . صجلاو ةيلملاو سمرتلا عم

 قرفالي هيف عرزت راكم لك ىف

 دهعبو ةرذلا ةعارز ركسلا بصق ةعارز ىلتو

 ضرالا ىف هتان ىقي ىنذلا ( ةليتلا ) ليتلا مث ناتكلا هذه

 تاونس ثالث

 ماهو ةنس بوبحلا نم ىرصملا رطقلا ليصام امأو



ٍ 
 لوصسحملا ةيك ْ



 مل موس ال

 لوح ةماع ةرظن ) هباتكح ىف كب تولك لاقو

 :( م"”.م صاب ج رصم

 ىلع دم ةنازخ دري ىذلا بئارضلا لمخد فاك
 : و ماسقأ هن الث

 فنرايطالا ةيررض وأ جارخلا )١(

 سوؤرلا ةضيرف (0)

 كراجملا تاداريا هيف

 : لاقت .نايطالا ةييرض ءرع ملكت مث

 ريكالا مسقلا حسمب ماق رصم ىلع ملس ناطلسلا ىلوتسا ال

 لك ىلع بحيام نييعنو « جارخلا ةميق بيترت ررقتو « اهضرأ نم
 ةحاسملا هذه ةجينن هتربظأ ايسح هليصحت مزتلم

 لوآلا . ءازجا ةثالث“ ىلا ل :دنايطألا ةييرض مسقنتو

 ةيفوشكلا لامو اطلسلل قح ىريسمالا لاملا . مازالالا ضئاف

 ةنس لك ىف اتمتع هصفد ناك ناصقتنلاو ةدايزلا نيب تراك

 ةمذ ىلع ىحي ناكو ٠ ةيفوشكلا لامو ىريمألا لاح لاب ةوسأ

 دمصب الا هيف قح ءالؤف فنوكي الو « نيمدتللا
 .نومزتلملا ءالؤهو . ملاقألا ماكحو .:ناطلملا بولطم دادس



 دل "و9"

 جارخلا ةعضاخ ةيرصملا ىضارآلا عيمج حركت ملو

 اضورفم رخآلا ضعبلاو هنم ىفعم ابضعب ناك لب

 ةافعم تناك قزرلا مساي تفرع تلا ضضارآلاف . هيلع

 .لوصحم قأتال لا روبلا ضارألا لش ءهنم

 ابكلتممب فاك ىثلا هو ةشدرلا ضاراآلا امأ

 ًاضورفم نراكف توحالقلا وأ نومدتللا

 ام لقأ ىأ ةميقلا ةطسوتم ةبيرض ابلع
 رثآلا ىضارأ امأو . ةدنجلا ىضارألا لع اضورفم راك

 .ايهتلاح بسحب ابيلع ضرفت بئارضلا تناكف ةبسوألاو

 ةيرضلا ايلع اضورفم براك ىتلا ىف رثألا ضارأو
 قاريباب ةاممملا

 يرخأو ضرأ نيب قراف دجوي الف نرآلا امأ

 دحاو جارخ هيلع طوبرمو مرغلا ىف واستم اهعيمج لب

 قى جارخلا طسوتم ردبقيو . ىريمألا لاملا وه

 ضراآلاف . نددفلا رع تاكنرف ةرشعب رضاحلا تقولا

 ١ ىلأ ١4 م ةداع ابيلع ضرفي ديزملا بصخلا تاذ

 اييلع ضرفي ابصخ اسبنم لقأ ىثلاو .نادفلا رع اكترق
 ىلاولا ىطعأ نيسي نمز ذنمو . تاكنرف ه ىلا ه نم
 نادف م..ر... نم برقيام ةعارزلا لع ريرداق اسانأ

 .ةيريمألا لاومألا نم اهافعأو ةعورزملا ريغ ىضاراللا نم

 هأ . جارخلا ةيرض .رم ىلع دمخ لصخد فصن عمجتيو



 دل 6+ بيع

 ةمعورزملا ىضارآلاب اناي ضع ةحفصلاب تولك تود 53

 حصلطسم ىلا ةدفألاب ابتحاسمو رضم َّق ابعرز نكململاو

 ىآلا نايبلا ىف كلذ انركذ دقو . اعبرم ارتم ؛.سابتم لك

 ايف ىرصجأ ىللا ةنسلا رككذ لففأ هنأ عمو

 كش الب م مب ةنس اهتأ انيأر نف ىضارألا هذمه ءاصحا

 : هفلؤم ىف الخد دروأ ىثلا ةنسلا ىه اهنال

 ةعارزلل ةلباقلاو ةعورزملا رصم ىضارأ ناي

 كلل كتم 5 اليخ رك ع

 6 ةيرك بالا ٍ ماع رل

 مار مك ْ مدر

 اري جس ١ ٠ْ

 ابر ْ] وعر

 5 0 ير



 تت نع م -

 ىلسبقلا هجولا

 ا م و؟.. هتحاس نادف 1 منع اا هتحاس نادف ؟

 كقاانف : "ا

 هوا ْ نط

 نسال 0

 ٠هدلولها لئلا

 4١ةرءالا 0 ال

 ١4/04 ْ ليل

 ةالإهالا 1 1 ..مخإب ٍ ع ىوامإ

 ا : كاذخا ا 7*2 طواقم |

 ١1 : لانا

 ا عب ْ لياتذسك ٠. ةما مبلل جاهوس .1

 300 ْ ١ اعال .1 ظ*ه9 ايرج

 5307 : هيما ٠. 0 طوعا

 هيك هسا ' ١م ٠. هدام دو سما انقإ

 تا 7 معجم

 يك | 0



 دلع "ود

 ةعارزلل ةلباقلاو ةعورزملا ىضارألا ةلمج

 ىلبقلاو ىرصحبلا نيبجولاب

 الودم/... .. ىرحبلا 3 ٠ الوز ركل

 ش٠ ١ مب هون اه دل ١ ..ىلبقلا ه ْ

 سممزلل»# | سامو جمك ١ لا

 امركحذ دقق ةعورزملا ريغ ضارألا ةحاسم امأ

 8 ىناآلاك كلذو ةدحاو لمح

 ةعورزملا ريغ اهيضارأ ةحاسم

 1 مالكم ل حاسم نادق | ا 0 م هرج تاس

 ا 272 ٠ْ لال

000 

 !1 نإ رسب / ةيهبإب ١ نياففل فك | ةلبجلا



 نيا هديب

 : ىنآلاك نيتحاسملا عومج نوكي ةعورزملا

 ْ ةعورزملا ريغو ةعورزملا ابضارأ 3
 . مم ؟.. هاب نادق : يووم كلب واه 2 بج

 7 لا ْ 0520000 : ىرحبلا هجولا

 مصب رس | موكل .ىلبقلا د

 0000 ْ 7/1 : عومجملا

 دروأ دقق مورهسس ةنس ىف ىضارآألا ليصاع امأو

 ( 6٠؟ ص مج رصم خيرات رصتخم ) هباتك ىف تاينامابع

 : ىنآلا نايبلأ



 هن[. ا

 ١ /ء-- 0 0

 2/ةهم ١ كا د ١ 1 ٍ هم روم اه ه عه امع ْش

 هريس 0 3 رز 0 4 ارفعز |



 مادبج ةنل ةيراقلا ةيرضلا كب تولك ركصني ملو
 كنرف ؟ه/دوةر/... تغلب اهنإ لاق ةدحاو ةلمج الإ

 ةحاسملا ىلع غلملا اذه ةمسقبو . ( م. جار. مورلدس )

 طسوتم وهو شورقلا ىرم ؟4 + جتانلا وكي ةعورزملا
 .اميرم ارام ؛.مع ةحانم ىتلا ناذقلا جارشخ

 , عيرم رام 4.١ هتحاسم ىذلا نادفلا جارخ طسوتم نوكيو

 شورقلا نم 4 خوه



 وول

 قيهوت ىئويدحلا
 ( مامدحأع ) هرزرسسو ةنس

 ىويدخلا اذه مكح نم ىلوآلا نينساا انه كل درون

 ىلاولا ومس دع تيب رص ىطسولا ةلاخلا لشمت اهتأل
 ليبق دالبلا ةلاح لثقمت اهنأ م« اذه اثدبعو ىلع دمج

 ايسح يحاوتلا ددع ناك دقو . امامت ىزيلكتالا لالخالا
 م ىآلاك مووهب ماع اضصحإ ىف ءاج



 فني ١ 0 و و ةمملا

 ىلبقلاو ىرحبلا نيبجولاب يحاوللا ددع ةلمج



 ل

 م اهله ةنس ىف جارخ ابيلع ضورفملا ةندنآلا ددع امأ

 لك 2 .ىنراكف حبب سمح رنيم م 60 ابنم لك ةحاسم يلاو

 اندرما ةيويلقلا

 ألا ْش 0 هر

 يمال 1 يا ةبلمللا
 52000100 0 ةفولا|
 03220 ْ ار ل

 سويط ب ا م نسما ةريحبلا :

 رب ةركالا | عومجملا

 ىلبيقلا هجولا

 ' جارخ ايلع ضورفلا 2 ةيدلا

 الكرك وكا ٠ْ ط1 ةزيجلا :

 الار خل طا 200

 ارم | هدعب لقن



 دعم

 اوك[

 مدلك

 تايذكتل

 سكاخحا

 نكون اافت يلا همجولا

 "1ك 0 ىلبقلا ه

 ال5 ا ةلمجلا

 .نادفلا جارخو ةيريدم لك جار ةلمج امأو

 ةنس ىف انكف ميرم رتم :7.. هتحاسم ىذلا ابيف

 : ىنآلاك م اام4غأ



 يا

  نادفلا جارخ / اهجارخ ةلمج : 2 ةبربدملا

 50 ْ فشلذفما : 2هظ5شه” ةسوبلقلا :

 0 ْ نيركذسك ٠ْ 0 ةيقرشلا ١

 ١ ل ةياقدلا|

 نيكذخملا ١ ا ةيفوتملا|

 ٍْ مهكر يس ا ةيرغلا
 هما | ني ةريحبلاأ

 مج | انح هج ] اح جاد

 اةظ/ هه للعلم ّة

 مسا | وهويلهكالا | لت للم
 همه ا ١١ ١ /[هرمح ا ا

 إى ا يكل

 ىتلدفلب ا هدعب لقت



 0 نوال

  نادقلا جارخ اهجارغ ةلمج ا ةيريدملا

 ص هيب :

 الما مالكم ْ هليقام

 رس 01 هيا هج لال وعلا
 00 مسيوم ٠ 000000 اجرت

 موز سب ِْ 52ش اقأ

 "اي ْ ا ا اب

 ا. سلك ش عومجملا

 نيبجولاب نادفلا جارخل ماعلا طسوتملاو جارخلا ةلمج

 لسبقلاو ىرحبلا

 .نادقلا جارخ طسوتم ابجارخةلمج "ةبجلا

 1 ٠ْ 200 , ىرحبللا هجولا

 هم ٠ْ ب..سردمع | ىلبقلا ١

 .٠ | ءلممعإمرم [ةلخا



 م0

 لوبا اوف كلما

 ( ماقوعسر ه وسوم ةللس

 عوضوملا ةرضاحلا ةلاحلا انل نيبي كلملا اذه دبع تإ

 هيف تحب ىذلا

 م ١5097 ةنس ءاصحإ بسح ةيريدمو ةظفاحم لك ىحاون ددعق

 : ىألاك وه

 ىرحبلا هجولا
 تاظاحلا

 53 ا 000 ا 8 الا

 1م 1 ةيرددكحمالا |



 نفي

 5ا/

 فك

 "كامل



 ايهحاونددع | ةيسملا

 5 ٍ ظظ*5* 567 طويسا :

 انالرخل 0 ا ا لا اجرج ْ

 اند يا انيك

 رو ١ ل بناوسا

 ناريشادوولا ١ ةبمجلا !'
 ناد ىش 10000000 تاظفأ 1
 ها لآ ولا ١

 ؟/ مى

 ١ك ٠ْ 9006 [بقلا ٠

 مام اة
 ا

 جارخلا اييلع طوبرملا ةندقالا ددع امأو

 معيرم رثم 57٠١ اينم لك ةحلاسم ىتلاو م وور» ةنس ىف



 ب موو
 : ىآلاك ةيريثم لك ىف 5 د

 لذحل ٠ْ 2700 لافقلا ةظفاح

 نكن ا 221016 3 1
 العلا | هدعب لقت



 ال

 ابتدقأ دع ش٠ ةيريدملا

 لا هليقام

 مل ٠ْ و رع

 ويوم | هب. .1 ا اع را ا هوما انقا

 وة[ ٠. 100 فناوسا

 «/مما/١٠٠ عومجملا

 ىللبقلاو ىرحبلا نيببجولاب ةندفألا ةلمج

 كلف 0 0 ىلبتلا ه٠ .

 0 و

 ةندفالا هذط جارخلا ةلج تناك ةنسلا هذه قو



 ىرحبلا هجولا

 نادفلاجارخ ابجارخ لج  ةيريدملا

0 
 بو ش ا ل ا ب وياقلا

 4 5/ا/ مح ْ 2701701011 ةلآق رشلا

 00 ةيلتالا
 لدم 1 04 1 ما ف ةقولا

 مه 5-20

 هيا هع هس

 اع سك 1ْ

 3 ٠. ناديك اكلب .عومجملا

 , نادقلا جارخ اهجارخ ةلج ةيريدملا

 117/ 0 قفل ٍ ا ماس هال عم ةزيجللاأ

 114 هدام ْ 2 تفاوس لا

 ة"م/مهه هدعب لقن
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 , نادفلا جارخ | اهجارخ ةلمج ةيربدملا

 ا ْ هلبقام

 هاب ا امرا ٍ ا مو فلا

 هيلا | مممء.6ر ْ د تر ةيتنلا:

 6 مديبإب ١م 0 طوسا أ

 مهم[ هج ]ع
 مى لالا اجرجأ

 7 0 اال ا اهأ

 ب ٍ 4/11 . 1511273255 .راوسا |

 ا ْ لالا وبلا

1 

 نرادقلا جارخل ماعلا طسوتملاو جارملا ةلمج
 لبقلاو ىرحبلا نيبجولاب

 . نادفلا ارح | مجارخ ةلمج | ةسججلا

 2 د

 ةو ا نا الات يب صل هيصألا

 43 0 محلهم ١ 0 ىلبقلا 3

 هروح ةها



 م 01 يم مح
 راقتس دانودكحام خدم ريسلا ةركاذم ىف ءاج دقو

 ليلا ةقارم لامعأ 1رع ةيرمعلا لاغشألا ةرازو

 : م رورو ةنس ىف

 ةعارزلل ةباقلاو ةعورزملا ضرآلا ةحاس ىسرأ

 . نادق 7/ن../... ىه رص

 ؟..ل... هردقو كامسألا ةيرثل صصخم وهام ابنم لزنتسي

 . نرادق 7”نئ0٠/... قابلا نوكف نادق

 ىهو جارخ ايلع ضورفملا ةحاسملا هنم لزتسي

 فبنرادق ؟/5../... قالا نوكيق نادق هزي.

 نأآلا ةعورزملا ريغلا ةحاسملا وه رادقملا ذهو

 لبقتسملا ف ةعارزال ةاباقلاو رصم ضرأ نم



 ل

 ارحل مسقت ماع لاما

 هنئمضت ام ةيتألا لوادجلا ىف روامجم اناو

 : مسقلا ته

 )0( مثد لودج

 هدروأ ىذلا ىرق وأ اندم ىجحاوتلا ددع نرا

 ماكجلا نم ها نم دبع َْق مهفالتخا ىلع توفالؤملا

 ليسو : ىنآلاك روصعلا بسكو



 ملامكا مل هقلاب ىصنقسملا .... :

 ؟/ماك 0. -. نييسال نيدلا ماسح

 فكارتطلا ْ 1 در ,صاتلا|

 ملوحك ..... ةيسنرقلا ةيروبجلا 0 راموج



 م

 6ف] مثد لودج

 رصم قف جارخ ابييلع ضورفملا ىضارآلا ةحاسم كنا

 هوركذ نم دبع ىف مهفالتقخا ىلع نوخرؤملا امدروأ يتلاو



 دك 5

 نييطنازيبلا رصع

 . ةضآلا ةحاسملا © ماكحلا 2 رداصلا

 ١ ,....هللا نيدل و ىلا 2 لوغو با 1

 هسة :-. - نيجال نيددلا ماسح .. . نأ هيجلا ربا

 هزة ةي# دمج رصاتلا و 1

 1/ هكا /اابح ٍ 111 توياثعلا ناتوكاج ىالالاريمأ



 - مخ

  ةفألاب حاملا ماكملا 2 رياسلا

 4/057 / الة 0 ...ةيسنرفلا ةيروبملا ْ ناتوكمايسىالأألا ريمأ :

 ةراخملا ةدما ةرزتالا ريع

 . ةدفالاب ةحاسملا ماكل 2 رداصملا

 ... قيفوت ىويدخلا مومو ةس ةموكملا راصحأ

 ا نوي طتلف

 أ لامك لح

 ا 00000 .. . .لوآألا داؤقناطلسلا موو هاو 05 ٠ْ

 (") مقر لودج

 نيخرؤملا وفاتخم اهدروأ ىلا جارخلا ةميق نرإ

 .ره لك ىف تناك ماكحلا نم هوركذ نم دبع ف



 - ىقآلاك متدروصع

 ةئعارفلا رصع

 .ىرصملا هنجلاب جا لا كدا 0 رداصملا

 ايا ٠ْ 0 ةعارفا ا 7 ا

 ا ١ موكب 8 ) نامتراهةسنتآلا |
 ا !ش 121 ةضاهرتكولا

 و اع



 ىرصلاديجلابجارخلا ماكجحلا 2 ردامصلا

 ٠ْ 0 نويطناديبلا .(ربدقت) 5 5

 قش ْ ها ع 2 0 ا هابل ماعرف ياك ىوقعيلا |



 اموال

 ليضفلاو ش و اف 1

 كاش

5/1 

 ههه وربع ا ظ5200

 هل

 ىرصملا هينجلاب جارحلا

 ملكك



 ةيولعلا ةيدمحلا ةرسالا رصع

 |ىرصملاهينجلاب جا خلا  ماكجلا  رباصملا

 لا نافل ْ 0 لع دمع لاول | مودع داس

 ةلدحع[ هام 3 000 قيفوت ىويدخلا م عمو ةنس ةيكملا محا

 هلا لكم / .. لوألا داؤق ناطلسلا | مودا د هاه

 (4) مد لودج

 عبس رثم ع؟.. هتحاسم ىذلا نادفلا جارخ . فتراكو

 ةرهافو ذ نم دبع ىف نيفلؤألا وفلتحعم هلع هون م

 شورقلابنادفلاجارخ ماكحلا ١ رداصما
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 5 0 اصلا ٍْ

 7 .. يقفل رويل 12006 ا

 ةيولعلا ةيدمحلا ةرسالا رصع

 + ٍإ لعدم لولا نب يل درع

 ا ١ ظ' 0000 قيفوت ىويدخلا ا رخيللإ ةنس ىف ةموكنلا اسيا

 ا .«لزااداع نامل ةوبإدد مادس



 ا

 رطقلا ف ةعارزلل ةلياقلا ىضارألا ةحاسم سرا

 اهف ىرت نادف ؟../... ادع نادف ب/ؤ../... هه ىرصلا

 ١ : نايمق لوآلا رادقملاو . كامسالا

 رابتعاب بئارضلا اهنم يجن تادف هك... )

 ةعورزم ابنأ

 ةلباقو نرآلا ةعورزع ريغ نادف 020

 ليقتسملا ف ةعاررزل“

 ىف مالقكال ةنس ءاصحاأ بسح رصم ناكس ةلمجو

 رثكحأو . عبرو ناصفش نادف لكل نوكي اصخن بيد هه

 ذا ةيفونملا ةيريدم اهئحاسمل ةبستلاب اناكس تايريدملا

 لاز امو دحاو نادق اهتاكس مم ثالث لك صخم

 16 + تراس الدفا ل عوم ياتسك اسما كن ةاكنلا دنع
 ديلاوملا دع ةدايز دن ايناج ةيئانثتسالا برحلا ىس انكرت

 ةحلصم ريدقت بسح مالو ةنس َّق تايقولا ددع لع

 ةمسن ؟4م/همج موو ةنس قو ؟؟4/4هو تقلب ءاصحالا

 ديلاوملا دنع دايدزا رثك ناكسلا دع داز الو
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 طسوتم نأ ىف اندنع بيرالو . اعبط تايفولا ددع ىلع

 ةغلابم ىقدأ .نرودب ...٠6.0 ايونس غلبي ةدايزلا هذه

 ضرأ بصخأ هو ةفونملا ةيريدم ىف ىبيلو
  نورجاهب اهتاكس نم ريثكحف كلذ عمو عرزتال ةعطق - رصم

 اذه عم اننأ ىلع . ايف مهئشيعمب موقيام نودحبيال مبنأل

 ةيعارز ضرأ لك نم دحاولا نادفلا ةيافك ةدعاقب لسن

 ءانب لوقف صافأ ةثالث ةشيعم طسوتمل رصم ىف
 : ةدعاقلا هذه ىلع

 نادف ه/:../... اهرادقمو رصم ىف ةصعورزملا ضرألا نإ

 سوقتلا دادصت دعبو .ةمسن 1/4.02... ةشيحمل ىفكت

 مرو. تايفولا ىلع ديلاوملا ةدابز عومجج غلب مادو“ ةنس

 ةدايز كلذ ىلا انفضأ اذا . ءاصحالا ةحلصم ريدقتي

 ىلا عوممجملا اتنفضأو ؟6./... اهرادقمو م وو ةئس

 ماوس ةنس :ةيابخ ىف ناكسلا ددع نوكحب مووجب ةنس ءاصحا

 ددعلا وهو ةمسن ...11/٠٠ نم هحرطبو . ةمسن اسمع

 قابلا نوكي بئارض ايلع ررقملا ةحاسملا رائثتسال مزاللا

 . ةيونسلا ناكسلا ةدايزب دسي ني وهو ةمسن

 زجعلا اذم ىثالت ايونس مو./... اهنأ ان لس اذاف

 تاونسس رثع نإ لوقت اننأ ىلع ةنس ةرثع ىتثا دعب

 ىعيبطلا اهارجم ىف رومأللا ترج اذإ كلذل ينكت طقق

 ةعارولل ىرآلا ةعورزملا ريغلا ةحاسلا تنعأ اذاو
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 اهرادقمو انلدلل تاريحبلا ملقاو ىلاهثلا ءزجلا لمشت هو

 وهو ؛/ه../... براكشلا نم ايمزل ؤ/ه../... نم اك

 ةنس ةرشع قام ىدم ىف _ناكسلا ةدايزب ىثالتب ردقم

 وأ ةنس نيثالث هلك رجعلا ةاشالل ةمزاللا تاونسلا نوكف

 رمعلا فصن وأ نرق عبير ىأ ةتنس نيرشعو اسمخ ىرملاب

 ىدمحل مامأ انسفنأ دحين كلذ لعو . رراشالل بلاغلا

 : اهو نيتاح

 دمي ملو تاريحبلا ملقا هايم فني مل اذا :ىلوألا

 هناكس لمحت رطقلا ةعاطتسال دح رخآ ىلا انلصو ةعاررزلل

 رثك ألا ىلع ةنس ةرثع يتتثا ةدم ىف

 انصو ةعارزال دعأو همهايم تففج اذا :ةيناثلا

 رثك ألا لع ةنس نيثالث ةدم ىف روكذملا دحلا ىلا

 رم اناا برقأ الو طأ ىتح ناتدملا ناتاهو

 هسأر يتيعب ىريس رضاخلا لستلا مظعمو . ديرولا لبح

 ةرمتسم ةدايزلاو ذئدعب عنصت اذاف . نيئسلا هذه ءاضتقنا

 ؟ ناكسلا ىف

 لح قى ريكفتلا نآلا ذتم الع بحي هنأ بيرال

 هل درفتسام وهو ةمصقوتملا ةيعائجالا ةلضعملا هذمل

 : تحبلا اذه

 ىرصللا رطقلا نم هير نركلا وأ ىورملا ءزنجلا
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 لكشب ىلامثلا هفرط يبتي قيقد ليوط طرش لكش ىلع
 اتلدلا ىمست ىلا ىه هنهو طسوتملا ضييألا رحبلا دنع ةحورم

 ارث برملا ءارحصي دح ىورملا ءزجلا ذهو

 نيوارحصلا ضرأ ىر ناكمالا ىف سلو. ابرغ ةيول ءارصو

 ابحطس ءاوتسا مدعو اعافترال ليلا هايمب نيتروكذملا

 ءاشام ىلا هليلذت كمال ىتلا قئاعلا اذل اييدج رمتسيسق

 اييوريال ضرأب عافتالا رصم ف ليتسملا نمو . هللا

 نيتبجلا نيتاه نم ىعارز عسوتل لاتحا كانه سلف . ليتلا

 ددع ةدايز انبجو اذاذ . رحبلا ةيلامثلا ةبجلا ىفو

 ءاروام ىلا امللاحترا انضرتقاو ةبجولا هذه ىلا اتاكس

 دصالا تا ةيرغلا ىرصملا ةهارح انناج انكرتو راحبلا

 نيدالبلا نيب عساشلا نوبلل شيعلا نم دغر ىأ اهل ققحيام

 ىف ةبجلا ههذهف .ةايدو ةفلو ةيسنجو ةميطو اخانم

 ةدودسلما مح

 رصم نرأ نع الضفق ةشيعبلل ىىانصلا دروملا امأ

 هلاف ةمئاي ةرهازايف ةعانصلا نوكتل ةيلوآلا داوملا ابصقنت

 ميظع ددصع هب عفش نأ ليحتسملا .رم دودح دروم

 وأ نويلم فصن مهنأ ضرفتلو . رصم ىف ناكسلا رم

 كار عيرأ ىدم ىف ناكسلا ةدايزب قرغتسي هناف توبلم

 مامأ اتسفنأ دن ريصقلا لجالا اذه ىضقنا ىئثمو . طقق

 ديدج نم اهنيعب ةةلضعملا



 0 اعوام

 اذهب ةمعانصلا نع مما طيب دصقن نأ اشاحو

 دروملا ذه ةيافك مدع ناب طقف دصتقلا امناو مالكلا

 هئازاب نحت ىدلا لكشملا لحال هنأو

 بونجلا ةبج وه انمامأ حوتتفملا ديحولا ذفتملا

 ضرأو ددعلا لي ناكس وذ عساو ملقإ دجوي ثيح

 ابلصفي الو ليلا سفنب ىورت رصم ضرأ ةعيبط نم
 دحاو مسج رصمو ىف لي لصاف انع

 ةلئامع هضرأ رامتو ةيشيعملا هتلاح اذبك ملقاو

 هلا ما ى نيذلا مم مدخحو فنرويرمملا انرطقل

 ةيهافرو ةداعس ةلاح ىف

 للع نييرصملا ة جرمال ةبسانم ةئي وه راصتخالابو

 ةدايزلا عسي ىذلا وهو . ةثيبلا هذهل نوقفاوم مهسفنأ مام ردق

 ةقياضم قدأ ودب ماع ةئام ىدم رصم نراكس ةرمتسملا

 احوتفم لظ ىذلا ديحولا مالسلا باب وه :رادوسلاف

 قي .فنرأ بجيو ةيلاخلا نامزآلا دنم هيعارصم ليع رصمل
 دسجلا حورلا موزل احل مزال هنآل دبآلا ىلإ كاذكح

 دوهج عيمج بوصت مك بحي ضرغلا اذه لاو

 ةحلصملاو عفنلا اهل سرورمضي مهلق ىقو رصم ظح هدب ىف نذلا





 ةمدقللا

 تاداريالا - لوألا ممقلا
 ه- مها

 مولا

 عسل را يع تمار علا
 10001011 ىبوم نوعرف دبع ف تاداربالا

 0000 اص نب شرادن 0

 ا مريم همم م ميم رصم زيزع دب لبع

 5 ٍ 000 ديلولا نب نايرلا دبع ف

 ل 1 ةتعارفلا رصعف تاداربالا صخلم

 0 اتبرخ نب نكلك

 ا ا م لوآلا نوعرف

 ب ةسلاطبلا رصع  ىناثلا لصفل

 من

 م

 ارهاب
 نب فلداليف سوميلطب دبع ىف تاداربالا

 14 ا تيلوأ سوميلطب ه ه



 ةحفصلا عوضوملا

 لا م ( جاتلا لخد) ةسلاطبلا كولملا كالما
 لب معدوم ةسلاطبلا رصع ىف تاداريالا صخلم

 يسال ب نامورلا رصع - كلاثلا لصفلا

 ل يووم رصم ىف سطسغأ تاحالصإ

 يا م د يعل تاداربالا دراوم
 ِْ 5 ْ 00 نامورلا رصع ىف تاداريالا صخلم

 . «سب. | < نييطازيللا رصع - عبارلا لصفلا
 0 0 ىسايسلاو ىيدلا سقوقملا زكسع

 00ا مورلا دبع ىف تاداريالل

 م لقره دبع ىف تاداربالا
 - 200 0 نيقرملا :ةينل ف

 ٍ 3 . ... نييطنازببلا رصع ىف تاداريالا صخلم

 دبس برعلا رصع  ساكلا لصفلا
 ِْ عي يس نيدشارلا ءاقلخلا دبع ف تاداربالا

 عا 0 باطلا نب ربعةتالخو و

 556-05 ه1 نافع نب نامثع ةفالش ١
 مولا ب ةيومآلا ةلودلا دبع ىف تاداربالا

 0 نايقس ىلا نب ةيواعم ةفالش » ٠

 يدعم كللا ديع نب نابلس ةتالخ 0 ١»

 55 1 ب ةيسايعلا ةلودلا دبع ىف تادأ اربالا
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 عوضولملا

 ِْ ننعم عار ديشرلا نوره ةفالخ ىف تادارءالا

 - ةينواوطلا ةلودلا دهع ىف تاداريالا

 : !ش هنا وطير وعا وك

 ٠. هد ملول هيورامت ةموكح و 0

 ' -: ةيديشخأللا ةلودلا دبع ىف تاداربالا

 ... .ىديشخالا روفاك ةموكح و 9

 م ةيمطافلا ةلودلا دبع ىف تاداربالا

 ٠ هللا نيدل رعملا ةفالخ» 055006
 و ٠١ » هللاب زيزعلا 12100

 1 هللا ىمأب محلا ه هاد

 1 هللاي رصتتسملا ٠ ه» هو

 ا 50 هللي لعتسملا 0 0 0

 ..هللا نيدل ظفاحلا ه٠ ه ءه

 -: ةيوبآلا ةلودلا دبع ىف تادارنالا

 .... نيدلا حالص ةموك حده وه

 -:ةيرحبلا كيلاملا ةلود دبع ىف تاداريالا

 - ....سريي رهاظلا ةموكح و ها

 0000 برعلا رصع ىف تاداربالا صخلم

 -: نين امعلا رصع  سداسلا لصقفلا

 ا هاذا ت©ء

 ٍ هج

 ْ همه 5 ٠.

 هه

 ِْ هينمفا

 ٍ هةر اب هال

 | ةوسفما .

 اكءامولا

 |دكدككا

 ٍْإ اما أ
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 3 رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ف رصم تاداريا

 . يب يل كقألا ملس ناطلسلا رصع ف يضم ةدادإ
 0 ا لامة ممم مرة ملقم . نايلس هنياو

 2100 تاداربالا باوبأ فلتع
 9507 رشع نماثلا نرقلا ف رصم تادارأ
 000000 نينامثلا رصع ىف تاداربالا صخلم

 ش٠ الما .ش < نيسنرفلا رصع - عباسلا لصفلا

 ل, 1 ناي ةيسذرفلا ةللا لوصو دنع رصم ةيلام
 1 دل يام تراباتوب دهع ىف بئارضلا ماظن

 يح 1 ليجسنلاو ةبريمآلا كالمألل ةحلصم ءاغنا

 ْ ب ْ .حلا ...اياصولا ىلع ىرخأ ٍبئارضب نيناوق نس

 يعسسما 0000 م 9و9 ةنم ىف رصم تاداريا

 0 ل
 ا ل ةيرحلا تامارغلا

 .] ' ه ةيواعلا ةيدمحملا ةرسالا  نماثلا لصفللا

 اما يا ىلع دمع دبع ىف تاداربالا
 مهاربأ نيبلاولا ىديبع ١» ه

 '»ظ**ظ# لوألا سابعو

 70 ديعس ىلاولا دبع ىف تاداربالا

 قل



 عوصضولا

 205 ليعامسا ىوبدخلا دبع ىف تاداريالا

 0 قفولا كب اهنا

 ادعي دمالا جاع هدم عا ذو
 ١ 10. لماكنيسح ناطلسلا هدو

 ا لوألا داو كلملا هو و
 ١ -.. ىلع دم ةرسأ دبع ىف تاداربالا صتخلم
 0 ا تاداريالا مسقل ماع لامجإ
 ١ لاملاوأ ةواتالا  ىناثلا هلآ
 ةحتافلا لودلا هيلع ةلوتسملا

 -هسزفلا ةموكح. - لوالا لصفلا
 1 رصم ىف ةيسرافلا ةموكحلا

 000 ةسداسلا ةيسرافلا ةعطاقملا ةواتإ

 ا ومالا مادو سيروم ةريح داربأ

 أ سرفلا ةموكح ىف رصم ةوأتا

 -: نامورلا ةموكح -_ ىنأثلا لصفلا

 .... اهكيلامو رصم ةراداب سطسغا دادبتسا

 ' رصم اهردصت تناك ينلا لالغلا
 0 000000- امور ىلإ

 . نيحلأ كلذ ف امور ناكس ددع ريدقت

 . هني بطازبلا ةموكح  كلاثلا لصفلا

 هعندحلا

 ها

 هكادحأكأ

 ا ةسروللا

 | هعدو#سا

 ةحفصلا

 ! اممالالا

 .1 د

 ش٠ يلا د ى؟

 ىش م5 م
0 

 | مكمل

 أزاكدككلا

 هب

 | ومدح

 ٍ ةم-95

 لمالك
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 عوض وللا

 اع او اهراعاو هو عا ا

 6-5 0 ات طاطا

0000 6 

 5ك
0 

 يك 3

 ْ هه هم طق عد رصم ليع ةضورفملا لالغلا

 17 اد هك | لالا نم رصم قطانم ىلع اضورفم ناك ام

 00007 نييطنازيبلا ةموكح ىف ةواتالا
 - ةيبرعلا ةموكلا  عبارلا لصفلا

 -_ ةيومأآلا ةلودلا دبع ى ةواثالا

 . . .نايفس ىلأ نب ةيواعم ةفالخ يف ةواتالا

 .. كلملا دبع نب ماشه 0 0 ل

 ىاثلا تاور 0 8 2

 -: ةسانعلا ةلودلا دبع ىف ةواتالا

 روصنلا نب ىديملا ةفالخ ىف ةواثالا
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 ٠ 500 ديشرلا نوره ١» مهاد

 1-15 هلام دعا او هل ظن ف نومأملا 05 ذل 00

 معمم ة ملم هللأب ردتحملا 0 0 »

 نيبنام-علا رصع - سماخلا لصفلا
 8 لو هذه هذ فرغ عده 3 م وحانمو ةئس ٌّ ةواثالا

1 4 

 000 0 ماككك هدد

 ىلإ



 ةحفصلا عوضولا

 ا ام ودم م ه١ ةنس ىف ةواتالا
 ٠١ | رصعلا اذه ىف مهلع ناك امو رصم ةالو لاح
 ' ىلا رصم نم لسرت تتاكىتلا ( ةنرخلا ) دوقتلا
 0 ا ةينيطنطسقلا
 ها ةالولا اهيلع ىلوتسي يتلا تاداربالا
 اب شع عباسلا نرقلا نم ىلاثلا فصنلا ىف ةواثالا
 ١ لاسرال ناملس ناطلسلا اهعضو ىللا تايترالا
 لككدحتالا ل 0 ةنرخلا
 و و نو الا ةيلاملا ةينامثعلا ةرادالا
 00000 رشع نماثلا :ررقلا ىف ةواتالا

 ١ ووو كاسم نيينامثعلا رصع ىف ةواتالا صخلم
 97١١_ه١هأ ب ةبولعلا ةيدمحلا ةرسالا دبع ىف ةواتالا
 1 35 ا د ا ىلع دمع دبع ىف ةواتالا

 5 000 ديعسو لوألا سابع ىديع ىف ه

 لكال_ورحا ٠١ برآلا ىلا ليعابما ديع نرم 8
 قيال يقدم دفا ةواتاللا مسقل ماع لامجإ
 ( | ةحاسملاو جارخلا  كلاثلا مسقلا

 مسو 1 :

 ذهوبح15 © هةئعارفلا رصع لوألا لصفلا

 رست سووول 0 سيرتسوزيس دبع ىف ىضارألا عيزو

 للا ةنعارقلا رصع ىف اهرسيو رصم ماظن

 ف



 ةحفصلا عوضوللا

 روووعة ممل ميدقلا نمزلا ىف حالفلا ةلاح
 3 ةسدنهلا ملعل نييرصملا عارتخا أشنم
 1 اهساقم ةدحوو ىضارالا حسم

 ا اهتالجي ىف ديقي امو ةحاسملا ةحلصم
 ا ٠ 2غ رشعلاب ا

 رص اه 00 ليتلا صقنب جارخلا صقن

 م 5-5 00 00 ليتلا ةلاح ةقرعمل نسياقملا ةماقأ

 ا 21ظظ00 روشعلا ةبابج ةيفيكح

 - | سيركسوزيس هعزو ىذلا عيرملا ةحاسم ريدقت
 1 كلو ومب و داو مروا واج اسم نكاس لك ليع

 قمم : رشمعلاب جارخلا هغلبيام ةفرعمل ثحابم

 ْ سيل : لوألا ثحبملا

 لس مدقلانمزلا ىف ةعارزلل ةلاقلا ىضارألا ةحاسم
 053- 000 لعفلاب ةعورزملا ةحاسملا

 7-5 2 امبدق ةعورزملا ةندفآلا ددع لابي

 7 سك .... ياسو انلدلا لامش ىف يللا تاريحبلا
 055-- : ىناثلا ثحبملا

 .ه_جب | نادقلا لوصحو ةنعارفلارصعف ضرألا بصخ
 / 2 وم ...ساأسلا بررقلا ىف بئارضلا عقد ماظن
 سا 2 ابح ةعورزملا ةحاسملا رادقم

0) 



 ةحفصلا عوض ولا

 02 52 0 نا ا ا لوفلا ةعارز ميرحت

 0 ل ا وم ةرذلا ةعارز
 55 0 م رصم ىف عرألا رفح ةرثك

 ٠ْ 05-3 5-3 1 ةرذ ةعوررزملا ىضاراللا ةحاسم

 .1 -5 يمر ممم ممم ممم لف زرآألا ةعارز

 4١ بمو ةنعارقلا رصع ىف ةيعارزلا رصم ليصاحم

 1 0 . . . . ناواح سايقم صاعلا نب ورمع ءانب بيس

 ل ا ةتفلاللا ةعارولا روب ماع
 ةيمسلكلا : كلاثلا تحملا

 1ْ -- ةعورزملا ةندفآلا ددع نم ناكسلا نيمعت )١١(

 00 فكل دضإلا نا د. هل 2 لو
 ْ ١ ىثتلا سمنالا ١» » ه جر

 1 146 0 ا

 رقم اكل ظ21ظظ 0 .. لال 000

 ْ 5 0 ةقباسلا حاملا صغلم
 08 لك ا

 ٠. نمزلا ىف رصم نراكس ةرثكح ىلع ليلدتلا
 164 لا ل سل طم 1 تي مردقلا

 ىلع ةعارفل دبع ق جارخلا ةميق ربدقت

 لا ا رشعلا باسح
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 ةحفصلا عوضولل

 ا لدتا ! ىطسولا ةيروطاربمالا دبع ىف جارحلا ةببرض

 اهم 5 : ةنعارفلا رصع ىف رصم جارخ

 | |١165 ... بوقعي نب فسوي دب لع » ده
 م ©2528 سواقنم دبع ىف » ه

 اال 32ظ0008 ىسوم لوعرف ١» ه١ » د

 : دولا نب نايرلا »همه 2 0

 ا 2 ا لا ( فسوي نوعرف )

 ْ 7-5 ا سواقيك دبع ىف رصم جارخ

 ميدو .. ةنعارفلا دبع ىف ةعورزملا ىضارألا ةحاسم

 لموسم هن ةبا6 عاف هام ع ةنعارفلا دبع ىف جار ا صخلم

 يدك تةسلاطبلا رصع - قا فلا لصفلا

 ا 3 ا م نون ار

 1 1 ةتسارإلاو

 م ارالا ارخلا ةال خخ
 لككتلكلا , ىضار ىلع جأ ضرف ف 0

 ىلا ظ200066 1 ةزاتمملا ىضاراألا ىلع جارخلا ةبسن

 | وقع ماعلا ابجارخو ةئبكلا ىضارأ ةحاسم
 كيج 0 كولملا م 5



 ةحفصلا عوضوللا

 ٍِإ ل 2526 ةسلاطبلا رصع ىف جارخلا

 5-55 -:نامورلا رصع  تلالكا لصفلا

 7-55 515ه رصم ىف ةينامورلا ةرادالا

 050 522ظ116 هدبع ىفو نورت دبع لبق ليتلا ءافو

 : اى 0000 رصمل يعارزلا ماظتنلا
 ذ 75-05 رصمب برخلا لاجر و ةنبكلا تازايتماو سطسغأ

 5 000000 لوصحلا سمخ مقاوب جارخلا

 | هن ايام هب الومعم ناك ىذلا ىرلا بولسا

 أ 5 11111111ؤ]1ذ نامورلا رصع ف جارخلا

 مما 35 :نييطئازيبلا رصع عبارلا لصفلا

 0 ١/١  ايجتاتتو جارخلا ضرف اهيلع ىنب ىثلا ةدعاقلا

 اصيصا 0 نيطنطسق دبع ىف جارخلا عيزوت ةدعاق

 ا ١ال؟ا .....نايتلكويد ٠١د ها اهءااو

 0 نييطتازيلا رصع ىف جارخلا
 16( -:برعلا رصع - ساقلا لمفلا

 صل ديب

 ا متفت ام دنع هذاختا ةفيلخلا زو#حيام
 « 20101110101 ةونع دالللا

 ا ان ٠ . .؟طورشو حلصي وأ ةونع رصم تحتق له

 اكله ا ا لوآألا ىأرلا راصنأ

 للا



 ةحفصلا عوض ىلا

 مأ 20000000 ىتاثلا ىأرلا راصنأ

 ره سوإلم 220 ةونع رصم تحف لاق نم ركذ

 05500 0 ملصب تحف رصم نا لاق نم رك د

 50000 فالخلا اذه ىف ببسلا

 مك حاممأ هيف لم ةل فة ممم رصم مس ةلأسم ريسفت

 5-5-5 0000 قارعلاو ةيروس ضرا ىف رمع هلعفام

 ٠. ىلا تارملاو جارخلا ابيلع ضورفملا ةحاسملا
 0 هلم م ممم ة مام مومب رصم ضرأ اهيف تحسم

 هدا 00001 اثيدحو اميدق هتحاسمو نادفلا

 سف جارخلاو ةعورزملا ةحاسملا
 ان 5 1 : نيدشأرلا ءافاخلا

 0 7 هأ 0 . . باطخملا نب رمع ةتالخ ىف م جارخلا

 | يع ف جارخلاو ةعورزملا ةحاسملا

 ّ 4. : ةيومآألا ةثودلا

 !رصع ل نضع ضزأ اننوف حبت ةزهلوأ

 ان "14 0 كلما دبع نب ناملس ةفالخ ىف برعلا

 ل ل

 كك 0 ةحاسملاو كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ىف برعلا

 رو هة مروة م مهن ملمع يممم جارخلاو ةعورزملا

 لللا



 : عوضوسملا

 ٍْ ؛ ةلودلا دبع ىف ةعورزملا ةحاسملاو ج جارخلا
 : ةيساكسعلا فيان

 07م. نومأملا ةفالخ ف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا
 ١ رصع فرصم ضرأ ايف تحسم ةرم ثلاث

 كالا
 ا وا وع جلل 0

 ارق

 ةعورزملا ةحاسملاو هللاب زتعملا ةفالخ ىف برعلا

 :ة برا

 1 0000 نولوط نب دمحا ةموكح ىف جارخملا

 . ةلودلا دع ىف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا
 : ةيديشخالا

 . عفط نب دح ديشخالا ةموكحح ىف جارخلا

 ا هر تا تاور

 1 . ةلودلا دبع ىف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا
 :ةيطافلا زمككاالكلا

 ا رعملا ةقالخ ىف جارخلاو ةمعورزملا ةحاسملا
 ! هي ا سس و م هلل سد

 7-5-5-5 الخ يف جارخلاو ةعورزملا ةحاسملا

 : هللاب رصنتسملا

 ابيلع جارلاو روقكلاو حاولا

 ةحفصلا
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 وريال
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 ةحفصلا . عوضولا

 :يبهسوبوإ ...٠ ىرحبلا هجولاب روفكلاو يحاونلا ددع

 ْ 3 .... ىلبقلا هجولاب روفكلاو ىحاوتلا دع

 | مم, ليقلاوىرحبلا نوجولاب روفكلاو ىحاوتلا ةلج
 0 7-5 مروا عراف اجا كو وركلا

 مب... .٠٠ لبقلاو ىرحبلا نيبجولاب جارخلا ةلسمج
 ' ةلودلا دع ىف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا
 نع :ةيويالا

 اميل ةموكح نبا يب

 ا 1 احق عورزملا نرادفلا جارخ

 مما ْ : ( م “١19 ) ه هاب« ةنس نع ليصاحا جارخ

 | نمم مهول هتحاسم ىذلا نادفلا جارخ

 ا ةيوتشلا ةعارزلا ليصاحم
 نضل

 000 ف ةيفيصلا ةعارزلا 55

 3 | نم 3 .م هقع؟ق هحاسم ىذلا نادفلا جارخ

 21001 ةفلتخلا راصضتالا

 ا و رو ماعم لاا 9
 يسب
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 ةحفصلا عوضولا

 | نم م.م ؛:..١ هتحاسم ىذلا نادفلا جارخ
 ل اا د د د ةيفيصلا ةعارزلا ليصاحم

 ٍ نم م.م ؛7.. هتحاسم ىذلا نادفلا جارخ
 2 ةفلتخلا راصقتأللا

 يعي _ مما مل اهجارخو ىرحبلا هجولا تايريدم

 0 ابجارخو لبقلا هجولا تايريدم

 ٠. 2 ليقلاو ىرحبلا نيبجولا تايريدم جارخ ةلمج

 سرس عب 00 كاردتسا

 ٠. . ةلود ىف ةعورزملا ىضارألا ةحاسمو جارخلا
 يع ١ : ةيرحبلا كيلاملا

 | روصنملا ةموكح ىف ةعورزملا ةحاسملاو جارخلا
 نمسا نحال ىريدلا مام

 75-5 0 ىاسحلا كورلا

 04_60 | .٠ ىرحبلا هجولا ف ةروك لكب ىحاوتلا ددع

 | ىلبقلاو ىرحبلا نييجولاب ىحاونلا ددع ةلمج

 رحبلا هجولا ىف ةيريدم وأ ةروك لك جارخ

 دن لقلاو رخل يعول م ارالا هج
 . .ىرحبلا هجولا ىف ةروك لكب ةتدفآلا ددع

 ياللا تنجح خو

 ابوس

 ؟:



 عوضوللا

 ٠ 21000 0 نيبجولاب ةندفالا ةلمج

 :نرحلا ةجزلااف ةرزك لك نشا جارخ

 .. ليقلا هر 2 , 9 2 2

 ا نادفلا جارخل ماعلا طسوتملا

 ل ىلبقلاو ىرحبلا

 :نووالق رب دمحم رصانلا ةموكح

 ْ 0 ىرصانلا كورلا

 :ابلطبأ ىلأ بئارضلا

 0 لاغبلاو صئاوملا ررقم و

 ش همام م همام هاما ماقام .تروجسلا 28 هو

 ١ جيرارفلا حرط 20000
  4ورام رفلا" وب 110010

 ننطلا 0 رصاخملاو باصقألا » تى

 ا هم مم مع م م ماعم حارفآلا موسر 28 28

 | * هرج د 7 0اأ

 اد ولا د اولاد ةلغلا لحاس ةيرض

764 

 9 211 ةيالولا وشر: اذ

 "هه 3

6 

 70 "هه

37 

 طل

 م 0 بك ارملا ةبامح
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 ةحفصلا . عوض وملا

 «هالإ هو ا فيرارجلا رفوتم ةببرض

 00353 ا ولاا ع نيرشاملا ه

 ْ 7 ها//.4 ةنس ىلا ىرصانلاك ورلا ىضتقم لمعلا رارمتسا

 مام 06 غارفلا اذه دسو كورلا اذه هلفغأ ام

 لل فلل ٠ْ ىرحبلا هجولا ىف ةروك لكب ىحاونلا ددع

 مدرعات مهاهاق فه اافااه

 ٍ م 0 ليقلاو ىرحبلا نيبجولاب يحاونلا ةلمج

 مم ىرحبلا هجولا ىف ةبريدم وأ ةروك لك جارخ
 مي لبقلا ه هاد ها خف

 م4 | . .لبقلاو ىرحبلا نيبجولاب روكلا جارخ ةلمج
 دم ب ىو دورا ف هوز لك همك خط

 مايك | وااو كا عا كارا نيبججولاب ةندقاللا ةلمج

 3 . .ىرحبلا هجولا ىف ةروك لكب نادفلا جارخ

 ٠ْ ه2 1 0 و ىرحبلا

 00 0 ا: نييئامعلا رصع _ سداسلا لصفلا
 ٠ ءرم ىلوالا نينسلا عبسلا ىف رصم جارمخ

 و و ف اما قاثسلا ممل

 للا



 2 ٌْ ل جارخلا ضرف ةقيرط

 ١ 0/١ اهليصحت ةقيرطو ىلبقلا هجولا ىف ةبيرضلا امسق
 ١ ش 00 ابليصحت ةقيرطو ىريمالا لاملا اهسق

 1 يع ىف كورلاو رصم جارخ ربرقت

 دهب 22111 ملس ناطلسلا

 ! برم داير ا دل جارخلا ليصحت ىف ةعبتملا ةدعاقلا

 أ ' دحأ نيطالسلا دو بع ىف جارخلا ةدانز
 وا 000 ىفطصمو دمتو

 وود ها ايس نينامثملا كح رخاوأ ىف جارخلا
 2 مبع| ...دبعلا اذه ىف جارخلا عيزوت ةقيرط بويع
 ٠ْ . نييسنرفلا دهعو دبحلا اذه ىف ةعورزملا ةحاسملا

 لاله حلالا |
 00000 .فنوادفلا جارخخو

 يسوم -:نييسن رفلا رصع عباسلا لصفلا

 ُ ' مودق دنع يلا ىو ةيعارزلا رصم انلاح
 3 0 ذا ةسنرفلا ةلمجلا

 122 . . رصم ىف ةلملا هذه ءابلع اهم ماق ىتلا لامعألا

 5 5-5 : ناتوك ا ئالالا ريمأل رصم ةحاسم فصو

 ارب بحالك ا دلو و واوجأ 3: ليثلا ىداو فصو

 ا وت داق او دعما اتلدلا ٠
 اال إ 00 - ابحطسمو ابعقومو رصم ءىطاش 2

040 



 ةحفصلا عوضوللا

 رهن مول ةمرمثمثم ماسقأ ةعسن ىلإ رصم حطس مسقت

 .. ةطيرخلا ىلع ماسقألا هذه ةحاسم جارختسا
 راما 00 تاعبرملا ةقيرطب

 ا منعك هحلمسمو نادقلا

 . بابسأو رباغلا نمزلا ىف ةعارزلا ضرأ عاستا
 للا الا كلذ دعب ابصاقتتا

 ' ىلع ىرصملا رطقلا تاحطسمل ل يصاقت
 مقل ني : ايعاونأ فالتخا

 5 ىرحبلا هجولا ىف رطقلا تابريدمل ةماح ةحاسم

 ا لقفل دما - و
 بدم | ليقلاوىرحبلا نيرجولاب تايريدملا ةحاسم ةلج
 ا ياخ هضرأ ةعيبط بسح رطقلا ةحاسم نابي

 ق ءارزلا ةبانلاو وزوال سارا ةانن
 مك

 ا ةيمرلا هيثم مة يمة م معمم ىرحبلا هجولا

 ' ىف ةعاررلل ةلباقلاو ةعورزملا ىضارآلا ةحاسم
 ْ هامل ا ا ليقلا هجولا

 ١ ةعاررللةلباقلاو-ةعوررملا ىضارألا ةحاسم ةلج
 ايزي 0 ليقلاو ىرحبلا نيبجولاب

 | نادغلا ععيا م ابو ةنس ىف جارخلا ةلمج
 ما و0 دال وب رعب رع مهوب يك هر ع م اع دحاولا
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 ةحفصلا عوضولل

 وون مم : رطقلا ىحاوت ددع ناب

 .ش هبحأ 000 ىرحبلا هجولاب تأبريدملا يحاون نابي

 06 ص216 ىلبقلا 2 2 م» »

 ٍ مة.٠ ؛ ليقلاو ىرحبلا نيبجولابتايريدملا ىحاون ةلمج

 ا : ةيولعلا ةيدمحللا ةرسالا  نماثلا لصفلا

 سمسا : ىلع دم ىلاولا رصع

 ,ي,  ههترتو تامازتلالا عيمج ىلع دحم ءاغلا
 00 نيمزتلملل اشاعم

 "م هس رع

 ' لسع نومواللا انش ناك ىلا ةقب
 ْ ور مالوم دي اعالعو 5

 | 2 مو» .. ىريمألا لاملا ءاقباو ةررقملا لاومألا ءاغلإ
 ا 0 2315371101 جارخلا عضو ةقيرط

 جارخ ابيلع ضورفملا ةندفالاو ىرقلا ددع
 | 0 د وعم وعلبة :6م اهلا ةنس ف

 ا -5 20 ىرحلا هجولاب ىرقلا ددع

 ا "4 100 ....ليقلا ١» هاى

 أ "4 0500 لبقلاو ىرحبلا نيبجولاب ىرقلا ةلمج

 يسمعوا جارخ اهيلع ضورفملا ةندفآلا ددع

 0 ا ىرحبلا

 يدعم

0 

8 

 غن



 ةحفصلا عوصضوللا

 فض ٍإ اب جا | ةندفاألا
 جبل جارخ اهيلع ضورفملا ةندفالا ةلمج

 رخو مزار لوس ىلبقلاو ىرحبلا ,

 0 تقرا عا نر رع ماددع
 أ 2 ا ل ف ىرحبلا هجاولاب اهب

 ا

 6 دحاولا نادفلا جارخو ةيريدم لك جارخ ةلمج
 ٍْ 2370110106 الا هجولاب ايف

 | طسوتلاويقاو ىرحبلا نيبجولاب جارخلا ةلمج
 ني - .. نادقلا جارخل ماعلا

 نت كيس سوا ينسف ل كدف هلو

 7-5 .... م 148١ ةنس بوبحلا نم رصم ليصاحم

 7 وتلا يادكلا ليصاحملا هذه نم بدرالا عيبم نمت
 28 ظ ةببرضو لع دمت دبع ىف بئارضلا عاونأ

 ) 0 ا موج نم ناألا

 . 0 هلم ةاقعملاو جارخلا اهيلع ضورفملا ىضارآلا

 5 اه عر جاه 2 كج عر هب نا مبا د اع م نادقفلا جارخ

 55 ع: رصم ىف ابعرز نكمملاو ةعورزملا ىضارألا

 ير



 عوض وللا

 ؛ هجولا ىف ابعدز نكمملاو ةعورزملا ىضارألا
 3 للم م ننوه مهلا م منا ةيع م مماقم ىرحلبلا

 1 هجولا ىف ابعرز نكمملاو ةعورزملا ىضارألا
 نا ا ىلبقلا

 ' ةعاررلل ةلباقلاو ةعورزملا ضضارالا ةلمج
 وج ورم اكتم حم ليقلاو ىرحبلا نيبجولاب

 2101 ةعورزملا ريغ ىضارآلا ةحاسم

 آلة ملم لفلم ةعورزملا ريخهو

 5 ْ 56 م مس ةنس ىف ىضارألا ليصاحم
 ٠. ؛ نادفلا جارخو 0 ةنس ىف جارخلا ةلمج

 ل ا لو فا دحاولا
 :قيفو ىوبدحلا

 ْ 000 ىرحبلا هجولاب ىحاونلا دع

 كلك 2000 لبقلا » ه١ د

 سو١ | ...٠ ليقلاو ىرحبلا نيجولاب ىحاوتلا ةلمج
 ' ابيلع ضورفملا ىرحبلا هجولا ةندفأ ددع

 مالالأ ع :
 ا هل رم ممم ممل معمل مامهد ةنس ىف جارخ

 جارخ اهيلع ضورفملا لبقلا هجولا ةثدفأ دع

 000 م امو ةنس ىف

 , ىف جارخ اييلع ضورقملا ةندفآلا ةلمج
 532( 2.0. ليقلاو ىرحبلا نيجولاب م هه ةنس
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 ةحفصلا عوضوللا

 ! دحاولا نادفلا جارخو ةيربدم لكجارخ ةلمج
 0 م ١م ةئس ىف ىرحبلا هجولاب ابيف

 دحاولا نادفلا جارخو ةيربدم لك جارخ ةلمج

 ةس مره ةئس ىف ىلبقلا هجولاب ايف
 | يبى نادفلا جارخل ماعلا طسوخماو جارخلا ةلج
 3 1 عل ا ع ع ع ع ليقلاو ىرحبلا نيبجولاب

 نذل

 |ساودمإعإ

 معمل :لواآألا داوف كلملا

 0000 0 تالفاحلا ات دنع
 ٠. - 0 ىرحبلا هجولا تايريدم ىجاون ددع

 صمسصرلا ا ليقلا 5 5 ٠

 ري تيجو تايردلاو تالظفاحملا ىحاون ةامج

 ج4 ا و ليقلاو ىرحبلا

 5-3 ظ هجوألا ق جارخ الع طويلا ةدفالا دع
 ١ 17 1 ع قا جام كمل مالحكا ةنس ىرحللا

 58 - هجولا ف جارخ اهيلع طوبرملا ةندفالا ددع

 | 00 م و١0 ةنس لبقلا

 5 نيبجولاب جارخ اهيلع ضورفملا ةئدفآلا ةلمج
 ٍإ 0 ماو ةنس ليقلاو ىرحبلا

 أ رانا جارخو ةيبدم لك جارسخ لج
 3 0 “ .ىرخحبلا هج ولاب اهف

 ل

 دي ىليَقلا هجولاب اهف

0 



 ةحفصلا عوضوللا

 نيب اخ محل طرقا جارلا ةلج
 .للبقلاو وي محبلا ني نيبجولاب نادفلا

 ا عورزملا رجلا ةحاسم

 00 ا وال اعود  طامو هئاج ةعاروؤلل

 0 مب نم جارخلا مسقل ماع لاما
 8 نقلا 1ظ”50 0 باتكلا ةماع
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